ﻓﻠﺴﻔﻪ ازدواج ۲
ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﻨﯽ و اﻟﻬﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﯿﺰه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻬﯽ ،ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط و دوری ﮔﺰﯾﺪن از
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺬﺗﻬﺎی ﻣﺸﺮوع ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻧﺸﺎط در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎط
و ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ دور ﮐﻨﺪ در ﻋﺪم و ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺎداﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻧﯿﺘﻬﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺜﻞ ﭘﺎک ﮐﺮدن
آب ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮدک ﻫﻢ اﻟﻬﯽ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺻﺎﺣﺐ
اﺟﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﻫﺪ
و ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ را
ﺳﺪ ّ راه ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه و اﺑﺘﻬﺎج و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوز و
ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ را ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ و
آزﻣﺎﯾﺶ را وﺳﯿﻠﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ
اﻧﺴﺎن در ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
» ﺧ ُﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﯽ ﮐ َﺒَﺪ«؛
ﯾﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( در ﻗﺎﻟﺐ دﻋﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»…ﻻ ﯾﻘـﻮل :اﻟﻠﻬـﻢ اﻧـﯽ اﻋـﻮذﺑﮏ ﻣـﻦ الفتنه ﺑـﻞ ﯾﻘـﻮل :ﻣـﻦ مضلات
الفتن…«» ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻓﺘﻨﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:ﺧﺪاﯾﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮم ﺑﺘﻮ از ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﯿﺎی ﻓﺘﻨﻪ«
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻬﯽ

و ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮﻓﻨﺪ و آﺳﯿﺐ از ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زوﺟﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ رﻧﮓ ﺧﺪاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی از
ﺑﯿﺮون داﺧﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪه و اﻧﺮژی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ
ﺑﮕﯿﺮد و و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻗﺮار دﻫﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﯾﺮادﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ودر ﺣﮑﻢ ﻟﺒﺎس ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
»هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ « )ﺑﻘﺮه،(۱۸۷/
“ﻟﺒﺎس“ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﮐﺴﯿﮋن و ﻏﺬا ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ آن
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ،زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎن دادن ،اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ
ﮐﺮدن و … اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﯿﻮب ﯾﺎ آﻟﻮده ﺷﻮد ،آﻧﺮا اﺻﻼح و
آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﺮا ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد زﻧﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺰرگ و
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زوﺟﺎن ﻋﯿﺐ داﺷﺖ ،در ﻓﮑﺮ ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻓﺎش ﮐﺮدن و آﺑﺮورﯾﺰی و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه.
از ﺑُﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( ،ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ :ﻟﺒﺎس ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﻟﺒﺎس ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮاء و ﻟﺒﺎس
ﺷﻔﺎی دردﻫﺎ وﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎ .و اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﻟﺒﺎس را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎی دردﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﺞ و ﻟﺠﺒﺎزی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺒﺮان ﻋﯿﺒﻬﺎ و اﯾﺮادﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺮت
ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد از ﻣﻨﯿﺘﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﯿﺖ و دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻔﺮت اﺳﺖ ،و اﮔﺮ دﻟﺨﻮری ﭘﯿﺶ آﻣﺪ درﺻﺪد ﺟﺒﺮان
ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﭘﺲ در ﺳﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﮐﻢ
و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ از آن ﺧﺎﻧﻪ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺮان ﺳﺤﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ
اداﻣﻪ در ﻣﻄﻠﺐ آﯾﻨﺪه …

