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ارزش پدر بودن

علت تسلط یهودیها بر مسیحیها ،شکستن
حرمت پدر بین آنان بود
روز میالد امیرالمومنین را ،روز پدر
•
نامیدهاند ،این کار را ،باید به فال نیک گرفت.
هر چه پایگاه پدر در خانوادههــا و جامعه ما
تقویت شود ،در واقع پایگاه والیت مستحکم
خواهد شــد .مــردم از نظر روانــی و ذهنی،
آمادگی پذیرش والیتشان ،باالتر میرود.
•
یهودی های صهیونیزم ،وقتی که
میخواســتند مســیحیها را از هم متالشی
کنند ،تا بتوانند سرپرســتی آن جوامع را به
دســت بگیرند ،یکی از کارهایــی که کردند
این بود که در جوامع مسیحی حرمت پدر را
شکستند ،گاهی حرمت پدر را ،به عنوان اینکه
شوهر نسبت به این زن ظالم است شکستند.
گاهی حرمت پدر را ،بــه این عنوان که مقابل
خواستههای فرزندان میایستند شکستند.

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر
است/آثار تقویت پایگاه پدر در خانواده و جامعه
هر چــه حرمت پــدر در جامعه و
•
خانوادههای مــا افزایش پیدا کنــد ،برآیند
کلی آن این خواهد بود که ظلم در خانوادهها
کمتر خواهد شــد .برعکس آنچه که بعضی از
حقوقدانان فکر میکنند ،که هر چه بیشتر،
دســت و بال مردها بسته شــود ،کمتر ظلم
میکنند ،تجربه غرب نشان داده
که در غرب ،زن ،مظلومتر از شرق
و در کشــورهای اسالمی است،
خودشان هم اذعان میکنند.
•
هر چه مردساالری،
به معنای منطقی و معقول کلمه،
جا بیفتد طبیعتاً برکاتی خواهد
داشت .پدری که حرمت داشته
باشد ،اتفاقاً احساس مسئولیت
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بیشتری پیدا میکند که مبادا ظلم بکند .اگر
به یک مرد شریفی بگویند« :آقا تو پدر هستی»
کلی خــودش را جمع میکنــد ،و دیگر ظلم
نخواهد کرد.
مقدمه اول :قرآن در ســورهای که احســن
القصص نامیده ،محبت پــدر را مثال میزند
نه مادر
•
در میــان افکار عمومــی ،محبت
مادر به فرزند ضربالمثل است ،اما در احسن
القصص قرآن نمونه اعــای محبت ،محبت
پدر به فرزند است .نکته اصلی داستان عشق
محبت یعقوب
زلیخا به یوسف نیســت ،بلکه ّ
به یوسف است که از شــدت محبت و فراق او
چشمانش سفید میشود و بوی پیراهن یوسف
را از فرســنگها دورتر متوجه میشود و با بوی
پیراهنش بینا میشــود .نمونه های دیگری از
محبت پدر به فرزند هم در قرآن آمده اســت
مانند :محبت ابراهیم به اســماعیل ،محبت
زکریا و یحیی و ...

مقدمه دوم :علت غربت محبت پدر و شهرت
محبت مادر
•
یکی از تفاوتهای اساســی که بین
محبت مــادر و پدر وجود دارد این اســت که
ّ
محبت مادر به ســهولت ابراز میشــود چون
ّ
به ســهولت ابراز میشود به شــهرت رسیده.
محبت پدر چون معموالً به ســهولت ابراز
اما ّ
نمیشود ،آن شهرت را ندارد.
•
شاید یکی از اســرار اینکه خداوند
متعال اینقــدر حرمت پــدران را در احکام و
اخالق پاس داشته است و سفارش کرده است،
این باشد که این محبت پنهان،
حرمتش از جهاتی ،مهمتر است.

۳

•
اگرچــه مــادر نیــاز
بیشــتری به عاطفه خصوصاً از
ســوی فرزندان دارد ،ولی شاید
دلیل بر این نباشد که مادر لزوماً
و همیشه عاطفهاش هم بیشتر
اســت ،بله مادر عاطفــهاش را

طبیعتاً بیشتر نشان میدهد.
محبت پنهان در ســینه پدر
•
اگر ّ
توسط مردم ،آحاد جامعه و فرزندان کشف
شده باشد ،آنگاه وقتی که پدر بیاید خواهند
محبت آمد که در سینهاش ذخائر
گفت :کوه ّ
محبت وجــود دارد .همانطور که
و خزائن ّ
محبت مادر مانند ُگل شکوفا می شود ،و عطر
محبت ُگل ،راحت فراگیر میشــود و مشام
ّ
همه را نوازش میدهد.
نتیجه :درک محبت پــدر ،مقدمۀ درک
محبت امام /فرزندان باید به مادر خود محبت
محبت
کنند ،اما آن چیزی که باید بشناسند ّ
پدر به فرزند است
•
فرزندان باید به مادر خود محبت
محبت
کنند ،اما آن چیزی که باید بشناسند ّ
محبت پدر به
پدر به فرزند است! اگر ما این ّ
فرزند را ،قدرشناسی کردیم ،وقتی که پیامبر
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اکرم(ص) بفرماید« :من و علی پدران این ا ّمت
هستیم؛ أَن َا َو َعل ِی أَب َ َوا َه ِذ ِه ْ ُ
ال َّمة»(عیون،ج،2
ٌّ
ص )85یا امام رضــا(ع) بفرماید« :امام مانند
ْ
است؛الِ َما ُم ...ال ْ َوال ُِد الشَّ فِیق»(کافی ،ج،1
پدر
ص )100آنوقت بهتر امام را میفهمیم .وقتی
محبت پدر به فرزنــد جابیفتد ،آنگاه اگر به تو
بگویند که عزیز من امام زمان مثل پد ِر توست،
آن وقت چه حسی نسبت به آن پیدا میکنی؟
اگر محبت پــدر به فرزنــدان ،خودش خوب
درک شــود ،محبت امام زمان ع به آحاد امت
بهتر درک خواهد شــد .و ابواب معرفت مثل
چشمههایی جوشان برای تو همیشه گشوده
خواهد شــد .زیبایی محبت توأم با حرمت و
اطاعت را تازه خواهیم چشید.

برگرفته از سایت حجت االسالم پناهیان
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تعریف خانوادۀ خوب؛
درستترین تعریف از
همسر چیست؟
بسیاری از خانمها و آقایان اص ً
ال
تعریف درســتی از همسری و
شوهری ندارند! اصالح شدن
رفتار اینها خیلی سخت است!/
درست ترین تلقی از مادر این
است که مادری به نوعی جلوۀ
مقام ربوبیت خداســت! /پدر
رازق اســت ،و از ایــن جهت
خیلی شــباهت به این اســم
باعظمت پروردگار پیدا میکند
تعریف خانوادۀ خوب-
•
ما درباره هر آنچــه که با آن ارتباط

داریم و با آن زندگی می کنیم ،الزم اســت
که تعریف و تلقی صحیحی داشته باشیم تا
ارتباط ما با آن پدیده ها راحت تر شود.
•
مثال خانم ،تعریفــش از مادری
چیست؟ مادری به نوعی جلوۀ مقام ربوبیت
خداست! خدا بعضی از خصلتهای خودش
را به او داده که تو بیــا بندهپروری کن ،رب
باش ،در همان اندازههایی که هستی .به یکی
از بندگان من برس ،من این مأموریت را به تو
دادم!
•
یا مثال آقا ،تعریفش از پدر بودن
چیست؟ پدر رازق است ،از اینجهت خیلی
شباهت به این اسم باعظمت پروردگار پیدا
میکند.
•
ایــن تلقیهــا خیلــی مهــم و
تعیینکننده است! گاهی اص ً
ال نمیخواهد
زیاد توصیههایی برای اینکه آدم مراقب رفتار

خودش باشد ،مطرح شــود ،تلقی که درست
باشد ،رفتار هم درست خواهد شد.
بســیاری از خانمها و آقایان اص ً
ال
•
تعریف درستی از همسری و شوهری ندارند!
تغییر رفتار و حاالت اینها سخت خواهد بود.
تلقی درست از عروس شدن چیست؟
•
تلقی درست از همســر بودن این
اســت :خانمی کــه ازدواج میکنــد درواقع
مسئولیت رسیدگی و خدمت کردن و حمایت
از یک مرد را به عهده میگیرد .گاهی شما باید
رابطۀ مادری با او پیدا کنی ،بفهمی چه زمانی
عصبانی یا خوشحال میشــود؟ حاالت او را
بشناسی ،متناسب با حاالت او رفتار بکنی! این
خیلی مسئولیت بزرگی است.
تلقی درست از داماد شدن چیست؟
•
از آنطرف آقا داماد ،باید در خودش
این را ببیند که دیگر تو آن آقاپسر دبیرستانی یا
دانشجوی مستقلی که هر طوری برای خودت
زندگی میکردی نیستی؛ حاال باید دل خانمت
را به دست آوری نه دل خودت را ،باید مثل یک
پدر از او نگهبانی و مراقبت کنی.
تلقی درست از فرزند بودن چیست؟
•
تلقی درست از فرزند بودن چیست؟
ببینید امام سجاد(ع) چه تلقیای از فرزند بودن
برای پدر و مادر؛ دارند .حضرت دعا میکنند:
«خدایا من را نســبت به پدر و مادرم همانند
عبدی نسبت به ســلطانی که خیلی مقتدر و
بیرحم اســت قرار بده کــه در آن حد از آنها
بترسم و حســاب ببرم .از طرف دیگر از جهت
نیکی کردن مانند مادری باشــم نســبت به
طفل شیرخوار! و اللّ ُه ّم اج َعلْنی أهاب ُ ُهما َه ْی َب َة
ان ال ْ َع ُســوفِ َ ،و أَب َ ُّر ُه َما ب َِّر
السلْ َط ِ
ُّ
ُْ
الر ُءوف»(صحیفه سجادیه،
م
ال ِّ َّ
دعای  )24یک جوان نســبت
به پدر و مادرش چه احساســی
باید داشته باشــد؟ عبد ،عبدی
که حساب میبرد از پدر و مادر،
بهاضافۀ مادری نسبت به طفل
شیرخوار!
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ما اگــر بخواهیم تعریف درســت
•
از بخشهــای مختلف زندگی پیــدا بکنیم،
باید چه کنیم؟ کمی ایــن گفتگوها و مطالعه
کمک میکند ،ولی اینها کافی نیست .گاهی
آدم باید با اولیاء خــدا زندگی بکند ،از نزدیک
معاشرت بکند تا یک تلقی خوب پیدا کند.
بعضی از فیلم و سریالها که اص ً
•
ال
تلقیهای غلط بــه آدم میدهند! مث ً
ال خانم و
آقایی ،باهم دعوایشان شــده است ،حاال این
خانم یا آقا اآلن جا دارد که ببخشد ،این سریال
یا فیلم سینمایی میآید به او حق میدهد در
مقابل شوهرش یا همســرش نامردی کند! و
اص ً
ال این تلقی را ایجاد میکند که بله آقا ،در
زندگی حساب حساب است ،کاکا برادر! نه عزیز
من ،بنا نیست اینجور کشوقوسها در زندگی
باشد ،تو اص ً
ال تلقیات از زندگی اشتباه است.
هم خانم و هم آقا در این مســابقه باختهاند و
دارند باهم مسابقه در باختن میدهند!
•
«تعریف درست داشتن از زندگی
و  »...در قرآن به «فرقان» تعبیر شــده است.
فرقان بینش بسیار عمیق و درستی است که
باتقوا به دست میآید؛ إ ِ ْن تَ َّتقُوا َّ
اللَ یَ ْج َع ْل ل َ ُک ْم
ُف ْرقاناً»(انفال)29 ،

به ایــن ســادگی نمیتــوان به
•
تلقی درســت رســید ،مهمترین مانعش هم
خودخواهی انسان است .اگر خانمی خودخواه
باشد ،نمیتواند همسری را درک کند و تلقی
درستی از نقش همســری پیدا کند! اگر یک
آقایی هم خودخواه باشد نمیتواند همسری را
درک کند! اگر کسی غرق خودش و غرق منافع
و دوستداشتنیها و لذتهای خودش باشد
دیگر نمیتواند درک صحیحی از دیگران پیدا
کند.
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است ،و ادب برنامهای مستمر است که شامل
یک سلســله مقررات و احترام بــه اطرافیان
است .رسول خدا(ص) درباره حیا میفرمایند:
ِّیــن کلُّ ُه(کنزالعمال )5761/و
الحیا ُء ُهــو الد ُ
تاح ُک ِّل َ
الخی ِر»(غررالحکم)340/
«الحیا ُء ِم ْف ُ
امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند« :حیاء انسان را
عن فِ ْع ِل
از هر زشتی باز میدارد؛ الحیا ُء یَ ُص ُّد ْ
َبیح»(غررالحکم)1393/
الق ِ
•
حیاء را شاید بتوان حداقل مبارزه
با نفس دانســت که اگر کســی از آن محروم
بــود ،در او هیچ امید و خیری نیســت .لذا در
روایات متعدد از رسول خدا(ص) آمده است که
فرمودند :از ضربالمثلهای پیامبران(ع) ،جز
سخن مردم بر جاى نمانده است :اگر حیا
این
ِ
نداشتى ،دیگر هر کارى میخواهى بکن( .یعنی
دیگر به خیر تو امیدی نیســت)؛ ل َ ْم یَ ْبقَ م ِْن
اس إ ِ َذا ل َ ْم ت َْس َت ْح ِی
أَ ْمث ِ
َال ْالَنْب َِیا ِء ع إ ِ َّل َق ْو ُل ال َّن ِ
اص َن ْع َما شِ ْئ َت»(عیون اخبار الرضا)56/2/
َف ْ

از هفت سالگی ،زندگی
کودکان در خانه باید توام
با نظم و مقررات باشد

مبــارزه بــا نفــس بــه معنای
•
پاســخ منفی بــه برخــی دلبخواهیها و
خواســتههای نابجای نفس اســت و اولین
مراحــل آن در کودکی بــا فراگیری حیاء و
ادب آغاز میشــود .حیاء نوعــی خودداری

•
ادب را هم باید اولین برنامه مبارزه
با نفس دانست که در صورت پایبندی به آن،
موجب اصالح انسان میشود .امیرالمؤمنین(ع)
میفرمایــد« :ادب خــوب ،عامــل تزکیــۀ
سن
ســب ُب تزکی ِة
اخالق اســت؛
ِ
األخالق ُح ُ
َ
األدبِ »(غررالحکم )5520/و نیز میفرماید:
بهترین چیــزی که پدران بــرای فرزندان به
خیر ما َو ّر َث
میراث میگذارند ،ادب اســت؛ ُ
األدب»(غررالحکــم)5036/
اآلبــا ُء األبنــا َء
ُ
ادب نیــز ماننــد مبارزه بــا نفس و تقــوا ،از
جنــس اجتنــاب و خویشــتنداری اســت:
فاک أدبا لنفسِ َ
« َک َ
ِناب ما تَ ْکر ُه ُه مِن
ــک اجت ُ
غی ِر َ
ک»(نهــج البالغه/حکمــت )412و در
جای دیگر نیــز امیرالمؤمنین(ع) میفرماید:
«خویشتندارى(ایســتادن در برابر خواهش
نفس) در بیم و امیــد ،از برترین
عند
ــس َ
ادبهاســت؛ ضَ ْب ُط ال ّن ْف ِ
أفضل
ــب مِــن
الر َه ِ
الر َغ ِ
ِ
ــب و َّ
َّ
األدبِ »(غررالحکم)5932/
•
بــا توجه بــه روایات،
اولیــن دورۀ آموزشــی مبارزه با
نفس بــرای فرزندان از ســن 7
سالگی آغاز میشود .پدر و مادر
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از سن هفت ســالگی باید رعایت «ادب» را به
فرزندان خود آموزش بدهنــد تا بچهها اصل
مبارزه با هوای نفس را درک کــرده و بدانند
که باید با «دلــم میخواهد»هــای نابجای
خودشــان مبارزه کنند .طبق دستور اسالم،
ادب و نظم را از  7تا 14ســالگی و در خانواده
باید یاد گرفت ،نه از  18سالگی و در سربازی
که امروزه برخی پسرها تنها در طول خدمت
ســربازی رعایت نظم و برخی آداب را تمرین
میکنند؛  18سالگی برای این منظور خیلی
الصا ِدقُ عَ :د ِع اب ْ َن َ
دیر استَ ( .ق َ
ک یَلْ َع ْب َس ْب َع
ال َّ
ِین َو أَل ْ ِز ْم ُه ن َ ْف َس َ
ک
ین َو یُ َؤ َّد ْب َس ْب َع سِ ــن َ
سِ ِن َ
َ
ِین َفإِ ْن أ ْفلَ َح َو إ ِ َّل َفإِن َّ ُه ِم َّم ْن َل َخ ْی َر
َس ْب َع سِ ــن َ
فِیهِ؛ منالیحضرهالفقیه )492/ 3/و ( َق َ َ
ِیر
ال أم ُ
الصب ُِّی َس ْبعاً َو یُ َؤ َّد ُب َس ْبعاً َو
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِین ع :یُ َربَّى َّ
یُ ْس َت ْخ َد ُم َس ْبعاً؛ منالیحضرهالفقیه)493/ 3/
•
بر اســاس روایات ،بچه از  7تا 14
سالگی باید مانند یک عبد در مقابل ارباب قرار
ِین
بگیرد(ال ْ َول َ ُد َس ِّی ٌد َس ْب َع سِ ن َ
ِین َو َع ْب ٌد َس ْب َع سِ ن َ
ِین؛ وسائلالشیعة)476/21/
یر َس ْب َع سِ ن َ
َو َو ِز ٌ
البته پدر و مادر مانند یک ارباب مهربان هستند
و دستوراتشــان را با نرمش و مهربانی به بچه
میگویند ،ولی بچه بایــد همانطور که یک
ســرباز از فرماندۀ خودش اطاعت میکند ،از
آنها اطاعت کند .در این هفت ســال زندگی
کودک باید توام با نظم و مقررات (و از این لحاظ
تا حدودی شبیه پادگان) باشد ،تا بچه در این
محیط ،رعایت نظــم و ادب را یاد بگیرد .بچه
باید کارهایی مثل مرتب کردن وسایل شخصی
و محل زندگــی ،رعایت وقت خــواب و بیدار
شدن ،احترام به بزرگتر و خیلی از آداب را در
این سالها رعایت کند تا بفهمد که دنیا جای
راحتطلبی و بیمباالتی نیست.
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•
پدر و مادرهــا نباید از
ســر دلســوزیهای بیجا و به
خاطر اینکــه رعایت کردن این
آداب ،بــرای فرزندشــان کمی
سخت اســت ،او را از این کارها
معاف کنند .باید بدانند که این
ســختیها در ذات زندگی دنیا
وجــود دارد و ایــن مخالفت با

هوای نفس برای رشــد و
تربیت فرزندشــان الزم و
ضروری است.
•
البته آموختن
مقررات و الزام کودکان به
نظم باید توام با مهربانی و
نشاط باشــد .و برای اینکه
نظم پذیری برای فرزندان
آسان شود باید پدر و مادر
خــود در این زمینــه الگو
باشند.

سال اول  -شماره هفتم  -مرداد ماه 99

گاهنامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،ادبی آذر

11
سال اول  -شماره هفتم  -مرداد ماه 99

گاهنامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،ادبی آذر

10
سال اول  -شماره هفتم  -مرداد ماه 99

گاهنامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،ادبی آذر

هدف از تشکیل خانواده

وقتی هــدف از آفرینش و زندگی
•
انسان ،عبودیت است (ما انسان را نیافریدیم
مگر برای اینکه به مقام عبودیت برســد؛ َو ما
ون؛ ذاریات)56/
َخلَق ُ
ْس إِالَّ ل َِی ْع ُب ُد ِ
ْت الْجِ َّن َو ْالِن َ
در نتیجه همۀ اجزاء زندگی انســان در جهت
رسیدن به این هدف خواهد بود .یعنی هدف
از تمام نعمتها و اموری که برای انســان در
دنیا قرار داده شده ،رسیدن او به این عبودیت
است .یکی از اجزاء مهم زندگی انسان انتخاب
همسر و تشکیل خانواده است پس هدف از آن
نیز کمک به تحقق عبودیت و بندگی خداوند
است ،و باید دید ازدواج و تشکیل خانواده که
خداوند انسان را وابسته به آن قرار داده چگونه
انسان را در جهت عبودیت کمک میکند .اگر
هدف از ازدواج را صرفا لذتجویی تلقی کنیم
غلط است.
وقتی رسول خدا(ص) میفرماید:
•
«در اســام هیچ بنایى ســاخته نشد که نزد
ّ
وجــل محبوبتــر و ارجمندتر از
خداونــد ع ّز
َ
ازدواج باشــد؛ َما بُن َِی فِی ْالِ ْس َ
ب
ــا ِم ب ِ َنا ٌء أ َح ُّ
إِلَى َّ
الل ِ َع َّز َو َج َّــل َو أَ َع ُّز م َِــن ال َّت ْز ِویج ِِ»(بحار
االنوار ،)222/100/نمیتــوان این باالترین
درجۀ محبوبیت نزد خدا را ،خــارج از هدف
خلقت در نظر گرفت .در جای دیگر رســول
خــدا(ص) میفرماید« :هر کــه ازدواج کند،
نصف عبادت به او داده شده است؛ َم ْن تَ َز َّو َج َفق َْد
أُ ْعطِ َی ن ِْص َف الْع َِبا َدة»(بحاراالنوار)220/100/
باید دید چــرا ازدواج اینقدر نــزد خدایی که
انسان را تنها برای عبودیت آفریده است ،عزیز
است؟
وقتی جهاد اکبر یعنی همان مبارزه
•
نفس ،اصلی ترین برنامۀ دین برای رســاندن
انسان به مقام عبودیت است ،میتوانیم حدس
بزنیم ،این مبــارزه با نفس بایــد در خانواده
(محبوبتریــن بنا نزد خداونــد) نیز جایگاه
محوری داشته باشد .خانواده محلی است که
وقتی انسان وارد آن میشــود ،در واقع وارد
روابطی شده که برای او انبوهی از زمینۀ مبارزه
با نفس را ایجاد خواهد کــرد .اگرچه خانواده

انرژی ،آرامش و قدرت مبارزه با نفس را نیز
در انسان ایجاد میکند .لذا کسی که ازدواج
میکند ،باید خودش را برای مرحلۀ جدیدی
از مبارزه با نفس آماده کند .بنابراین معنای
ازدواج در اذهان جوان نباید این باشــد که
میخواهد خانواده تشکیل دهد تا با آسودگی
از مبارزه با نفس ،در این محیط جدید غرق
در ارضای هوا و هوسهای خودش بشود و به
هوســرانی بپردازد .بلکه معنای ازدواج باید
این باشد که یک جوان میخواهد با تشکیل
خانواده ،مرحلۀ جدیــدی از مبارزه با هوای
نفس را آغاز کند.
خداونــد این دنیا را بــه گونهای
•
طراحی کرده که انسانها جز از طریق مبارزه
با نفس ،لذت عمیق و ماندگار نبرند .لذا میزان
لذت و رضایتمندی کسانی که هوسرانانه
زندگی میکنند ،از دنیا افزایش پیدا نمیکند.
خانوادۀ خوب لذت انسان را بسیار عمیقتر از
لذتی که هرزگی و تنوعطلبی برای انســان
تأمین میکند ،فراهــم میکند .منتها برای
رسیدن به این لذت عمیق ،راه و روشی وجود
دارد که باید از همان راه برویم؛ این راه درست
هم «مبارزه با هوای نفس در محیط خانواده»
است.
خانواده را نباید محیطی برای رها
•
بودن و راحتی کامل از هر قید و بندی تصور
کرد .خانواده را باید محیطی برای خودسازی

و مجموعهای شبیه پادگان یا ورزشگاه -البته
توأم با لطافت و مهربانی -دانست که میخواهد
انسان را وادار به حرکت و تمرین کند و باعث
رشد و تعالی او شود .خانواده شبیه مسافرخانه
نیست که فقط محل استراحت و غذا خوردن
باشد بلکه محیطی است که ورود و حضور در
آن حرمت و آدابی دارد؛ همانطور که ورود و
حضور در مسجد حرمت و آدابی دارد .چه بسا
آدابی که در محیط خانه باید رعایت شــود و
حرمتی که باید حفظ شــود از مسجد کمتر
نباشد .البته این منافاتی با انواعی از راحت بودن
انسان در محیط خانواده ندارد ،اما راحتی در
حد و مرزهای خاصی دارد.
خانه هم ّ
همانطــور کــه ســفره محــل
•
شکمچرانی نیســت و آدابی دارد ،خانواده نیز
محل هوسرانی نیســت و آداب و آیین خاص
خودش را دارد .خانــواده یعنی زندگی کردن
توأم با یک آییننامــه .رعایت آداب و مقررات
خانواده آنقدر اهمیــت دارد که برای رفت و
آمد بچهها به اتاق پدر و مــادر ،آیۀ قرآن نازل
ذین َملَ َک ْت أَیْمان ُ ُک ْم َو
میشود( .ل َِی ْس َت ْأ ِذن ْ ُک ُم ال َّ َ
الث َم َّراتٍ  ...؛
ــم ثَ َ
ال َّ َ
ذین ل َ ْم یَ ْب ُلغُوا ال ْ ُح ُل َم ِم ْن ُک ْ
نور )58/در روایات ما شیوۀ برخورد مرد و زن
در خانواد و جزئیات رفتاری فرزندان و والدین
در مقابل یکدیگر به طور دقیق بیان شده است
و آییننامهها و دستوراتش یکبهیک ذکر شده
اســت .ما در خانه ول و رها نیستیم ،بلکه باید
طبق آداب و آییننام ه زندگی کنیم.
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مدیر مسئول ،سردبیر و صاحب امتیاز :

محمد حسین احسانی
طراح و صفحه آرا :
علی زرنگار
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