
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  پژوهشی با؛ مصاحبه

 دانشگاه هنر عضو هيات علمی حجه االسالم و المسلمين  علی سرلک 

 (اسالمی ایرانی زندگی سبک  ابعاد معرفی)
 (5) اسالمی انقالب بیانیه گام دوم

 چگونگی؟ و چرایی ؛خانواده به نگاه
گاه هب خانواده باید اصالح یا تقویت شودهچ جنبه)   (؟اهیی از ن

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مهدی ناجیپژوهشگر:   

 



1 

 
 

ت اهي بیتالش رغب رد رتویج سبک زندگی رغبی رد اریان، زیان جبران اخالقی و اقتصادي و دینی و سياسی هب کشور و ملّ
 اه است.  طلبد هک باز چشم امید رد آن هب شما جوانجانبه و هوشمنداهن میما زده است؛ مقابله با آن، جهادي همه

 ی(ا، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه22/11/1397)بیانیه گام دوم،  

 

 نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها یا افزایش نرخ طالق     دالیل عمده جدایی -

 

 

ـ  کاهش نرخ دقت در انتخاب

اجگویی و مشکالت گوناگون بر سر راه ازدوو منفیـ منفی بافی

هاکمرنگ شدن نقش پشتیبانی خانواده-

سازینداشتن چشم انداز تمدن-

هایی از سر منت، ترحم و رودربایستی ازدواج-

نداشتن مهارت گفتگو کردن و حرف شنیدن–

ها و احترام نگذاشتن به آننداشتن درک از تفاوت-

 

 مهمترین دلیل جدایی ها یا افزایش نرخ طالق است.  ؛کاهش نرخ دقت در انتخاب -

 ها )قبل و بعد از ازدواج ( است.  ها و خودخواهیها، فردیتدالیل کاهش نرخ دقت در انتخاب: افزایش منیت-

 گیرد. توان ادعا کرد مطلقا در جامعه هیچ رشد کاملی شکل نمینباشد میدر یک جامعه  اگر خانواده به معنای درست کلمه -

تاکید قرار های زناشویی را مورد توجه و آگاهانه و بحث فرزندآوری و مهارت، های بهنگاماگر در گام دوم مساله خانواده، ازدواج -

  بوده است.  گونهکند. چنانچه در دنیا اینتری پیدا میکند ابعاد گستردهکه در مساله خانواده جامعه ما را تهدید میی تهدید. ندهیم

گیرد مگر از فنداسیون خانواده آغاز اش شکل نمیدر گام دوم، باید به سمت تمدن سازی برویم؛ بنای رفیع تمدن اسالمی معماری -

 .بشود
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 مقدمه 

قرار  مورد تاکیددر دو بعد دنیوی و اخروی به صورت همزمان  "سازیسازی و تمدنخودسازی، جامعه"بیانیه گام دوم انقالب، در 

خانواده آرمانی قلب تپنده تمدن نوین . نقشی بی بدیل دارد تمدنیکی از ارکان ایجاد به عنوان خانواده از سوی دیگر   1است.گرفته 

اگر قرار است تمدنی بسازیم، باید . کندیابد و انسان در خانواده رشد میمواریث فرهنگی از طریق خانواده انتقال می. اسالمی است

در این چارچوب در مصاحبه پژوهشی با حجه االسالم والمسلمین علی  .خانواده در همه قاموس فکری ما اولویت اولیه داشته باشد

را با طرح سئواالت زیر مورد « . هایی از نگاه به خانواده که باید اصالح یا تقویت شودجنبه»، دانشگاه هنر سرلک، عضو هیات علمی

 بررسی و واکاوی قرار دادیم: 

 ؟ ماندنمی پایدار  زوجین ی هازندگیبرخی از چرا ـ  1

مطرح میهمان طنزی است که مهمترین دلیل : دانشگاه هنر عضو هیات علمی حجه االسالم و المسلمین  علی سرلک

های یعنی از ابتدا شناختدلیل طالق کیفیت ازدواج است. در پاسخ به این سوال  منتهیطالق ازدواج است. کنند که مهمترین دلیل 

  است.در زندگی طرفین هایی که فارغ از تعهدها و مسئولیتبینانه واقع غیر وو مبتنی بر مسائل غیرواقعی اشتباه 

یا افزایش ها مهمترین دلیل جداییدر یک کلمه  و یا حتی گریز از شرایط موجودهیجانات و احساسات هایی صرفا بر اساس انتخاب

  .ست شکل نگیردرپایه زندگی دکه وقتی انتخاب است. کاهش نرخ دقت در نرخ طالق 

اما اینکه چه چیزی باعث   فرو خواهد ریخت.؟ معلوم است که دیوار رود دیوار کجآیا تا ثریا می، ن نهد معمار کجخشت اول چو

در محیط خانواده  هایی کهآن افزایش خودخواهیها و فردیتها و افزایش منیت ؟ نرخ دقت در انتخاب شکل بگیردکاهش شود می

اما به لحاظ حقیقی  .اندبه یک پیمان زناشویی رسیدهها با اینکه به لحاظ حقوقی و آدم یابدهمسر هم پایان نمی بعد از انتخاب

 به هزیمت خواهد رفت. و طبیعتا آن پیمان حقوقی هم کنند بندی نمیصورتخودشان را در جایگاه همسر 

-منفیها و بافیمنفیخود ازدواج است. منفی فضای همین دقت کاهش پیدا کند این  به لحاظ اجتماعی شودباعث میعاملی که  

بدون دقت  .2ول حلیم در دیگ بیفتندهاز بعضی فارسی المثل بالقوه به تعبیر ضربشود سبب میمشکالت گوناگونی که ها و گویی

و رضایت های انتخاب سراغشان بیاید وسواس طبیعی صورت که اساسا به له ازدواج را به عقب بیندازند ئآنقدر مسیا نه  شروع کنند

در عمل و ظاهر گمان ها و با تنوع انتخابها با متعدد کردن گزینهتصمیم گرفت  وقتیانسان چون  .طبیعتا نداشته باشنداز انتخاب 

چه طور نیست که هر این در صورتی که. کندو قدرت انتخابگری را زیاد می؛ دهدکه قدرت انتخاب خودش را دارد افزایش میکند 

گاهی   3شود.به کاهش قدرت انتخاب منجر می : شودمشاهده میها در نوع انسانبه وضوح بلکه  ؛قدرت انتخاب را افزایش دهدامکان 

، هامقایسه درکه بعد از انتخاب این و بدتر کند. نوعا انتخابش را دشوار مینداریم. های درستی دارند و شناختکسانی که قواعد 

   4.کندکاهش پیدا میرضایت به انتخاب 

   دلیل افزایش نرخ طالق چیست؟ ـ  2

ها بدگوییما به دالیل فراوان باید اعتراف کنیم که : دانشگاه هنر عضو هیات علمی حجه االسالم و المسلمین  علی سرلک 

را گیرد شکل میهای خانوادگی به اسم طالق یا تنشدر اطراف طرفین اتفاقات نامبارکی که و داریم فضای منفی به اصل ازدواج و 

یک شود که با همدیگر سبب میمجموعه اینها  .خاصی استهای هایی که مربوط به دورهدقتیبی سوی دیگراز  کنیم.مشاهده می

                                                           
 .  2/2/1398باشگاه خبرنگاران جوان،  - 1

  (های ایرانیضرب المثل). به خاطر ذوق و طمع و حرص زیاد عجله کردن و دچار ضرر شدن : از هول حلیم در دیگ افتادن  - 2

 کند.  را در نوع انتخاب نوعا و عموما پریشانش میاین ها وجود دارد؛ خود این سردرگمی انتخاب خواهد خرید کند؛ چون انواع و اقسام گوشیمثال کسی که یک گوشه موبایل می - 3

 رد انتخاب خودش راضی نیست.یعنی طرف یک چیزی را تهیه کرده است. باز دوباره آن کاالیی که مورد پسندش بوده در لحظاتی و در شرایطی با مقایسه ها دوباره از آن مو - 4

http://www.ayeneh.net/proverbs/proverbslist.aspx
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این بنای زندگی مشترک های سختیو در مسیر فشارها و  .گره نخواهد خوردتری طبعا به ادامه درست. انتخاب درست شکل نگیرد

 گیرد. شکل میهای عاطفی طالقچه و های حقوقی چه طالق ،و طبیعتا به افزایش نرخ طالقریزد. فرو میسست را 

 ؟ یابدتغییری می گونهبا گذشت دوران چتشکیل خانواده  به نیاز ـ 3

 .حتما چیزهایی در حال تغییر و تحول است رچهگ  :دانشگاه هنر عضو هیات علمی االسالم و المسلمین  علی سرلک حجه

شود و اینها ثابت نمی تامینو فضاهای شخصی و فردی و ازدواج جز با همسر  یی کههاتنهایی است. مونس اصل نیاز انسان به ولی 

 کندتجربه میانسان از یک سنینی به بعد که ها را نوعی از تنهاییکه  جنس مکملیاصل نیاز انسان به یک  همسریاصل  .هستند

با مبنای همسان اینکه این ازدواج را به سراغ آدمی نخواهد آمد مگر وسیع و گسترده آرامش    1است. رامشکه به تعبیر قرآن مجید آ

 رقم بزنیم.  هایی که مربوط به انتخاب استبحثگزینی و 

به ها همه انساناین نیاز مثل نیاز . که تمام و برطرف شودنبوده ای دورهیک فصلی و مربوط به یک و هدایت نیاز انسان به دین 

 ، اقتضائات حیاتچون ریه داشتند االن هم همینطور است. های دوران پارینه سنگی به اکسیژن نیاز داشتند انسان . اکسیژن است

از بین نمی  در هیچ انسانیطبیعتا تعریف همسر با نیاز به همسر . اما بخشی ثابت و الیتغیر است ؛ ستادستخوش تغییرات بخشی 

 ؛زندگی مدرن را داشته باشندهای همسرانی که بتوانند مهارتاقتضائات انسان جدید. متناسب و همگون با منتهی همسرهایی . رود

 خودشان را نزدیک کنند. تفاهم به آن . بتوانند به واقع در خودشان افزایش داده باشندها را بتوانند درک تفاوت

 شود؟ ای که خانواده در آن شکل نگیرد دچار چه آسیبی میجامعهـ  4

توافق ارزیابی بیشتر . در ازدواج سفید تعهد نیست:  دانشگاه هنر عضو هیات علمی االسالم و المسلمین  علی سرلک حجه

نقطه مقابل ازدواج است. دقیقا ازدواج سفید لتسکنوا الیها در بیاید. و  2آرامشآن  از دلشود که نمینوعا منجر  به پیمانی که  است

اما به معنای طلب آبادانی است  اشکلمه که مبتنی بر سوء استفاده(های کشی)بهرهمثل استعمار ؛اصال ازدواج نیستازدواج سفید 

خواهم به اقتضائات همسری میکه من ناست؛ این  تنوع طلبیازدواج سفید و ضد خودش دارد استفاده می شود. االن علیه آبادانی 

 و هیچ تعهدی هم بینمدتی را با هم باشند ؛ کنندتوافق میبرای شناخت بیشتر که  ، بین زن و مرد  3یهمباشنوعا یک توجه کنم. 

فضا بخواهد فاصله از این  ؛گری استو رامشدالرآمی  ،گریازدواج بخواهد از جایگاه خودش که بحث آرامشوقتی   .نیست آنها

عاطفی و  ،بحران این انسان را به لحاظ معرفتیرسد که روز به روز میعجیب و غریبی ( 4آلترناتیوهای) یهاجایگزینبه یک ؛ بگیرد

گردش ممکن است  ؛خانواده به معنای درست آن شکل نگیردوقتی  .کندتر میبیشتر و گستردهحتی به لحاظ اقتصادی و روانی 

اگر جبران کند.  خانواده راتا بتواند خالء وجودی دیگر رفاهیات و هیجانات گوناگون بیاید  .زیاد باشد هاها و تراستکارتلاقتصادی 

  . گیردهیچ رشد کاملی شکل نمیدر جامعه توان ادعا کرد مطلقا می، به معنای درست کلمهخانواده نباشد 

 

 

                                                           
هاى او این است که براى شما و از جمله نشانه(:  21)روم، ذِلَک لَآیاٍت ِلَقوْمٍ یََتَفکَّرُونَ  ةً ِإنَّ فیَو مِنْ آیاتِهِ أَنْ َخلَقَ َلکُمْ ِمْن َأْنفُسِکُمْ أَزْواجاً ِلتَسُْکُنوا إَِلْیها وَ َجعَلَ بَیْنَُکْم مَوَدَّةً َو رَْحمَ   - 1
اندیشند چه یاد شد، براى مردمى که مىجنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میان شما الفت و رحمت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم بخشد. به یقین در آن از

 . هایى است بر این که تدبیر امور انسان ها در اختیار خداوند استنشانه

ین است که براى شما از هاى او او از جمله نشانه(:  21)روم، ذلِکَ َلآیاتٍ ِلَقْوٍم یََتَفکَّرُونَ  ةً إِنَّ فیَو مِنْ آیاِتهِ أَنْ خََلقَ لَُکْم مِنْ أَْنُفِسکُمْ أَْزواجًا لِتَسُْکُنوا إَِلیْها وَ َجَعلَ بَیَْنکُمْ َمَودَّةً وَ َرْحمَ  - 2
اندیشند چه یاد شد، براى مردمى که مىجنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میان شما الفت و رحمت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم بخشد. به یقین در آن

 .هایى است بر این که تدبیر امور انسان ها در اختیار خداوند استنشانه

3 - cohabitation  همباشی سیاه : 

های خاصی را دارند ها انعطافهایی را ساختند که این عروسکها یا آلترناتیوهای دیگرش ازدواج با حیوانات و ازدواج با اشیا است. اخیرا در چین عروسکحاال شما ببینید جایگزین - 4
 تواند جستجو کند.  کند که نیاز همسری خودش را یا هویت همسری خودش را با آن میگمان میکنند و اشان و اندام و پیکرشان را انتخاب میکه مرد یا زن چهره

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=21
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=21
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  ؟چه تاثیرات مخربی داشت )تنظیم خانواده ( بحث کنترل جمعیتـ  5 

در بحث کنترل جمعیت مخصوصا ای ما در دوره:  دانشگاه هنر عضو هیات علمی االسالم و المسلمین  علی سرلک حجه

 1م.یبوجود آوردعرصه طبیعی زندگی فضای های بزرگی در بابهای جدی و و خالءنشان دادیم که فهم درستی از خانواده نداریم. 

منتشر در آن دوره بود و در دنیا هم البته که  )فضایی( آن جوی 2کسانی که این برنامه را طراحی کردند و به تبعدست اندرکاران 

خانواده و اینکه   3،4ما به افزایش نرخ طالقکه بر اساس آن ای بنا گذاشته شد آنجا پایه. های خیلی جدی خوردآنجا آسیب ؛ شده بود

 .شدهمه گسترده از رهگذر این تصمیم غلط اعتیاد های مجردی، پدیده پدیده خانهمواجه شویم.  از مدار طبیعی خودش خارج شد

   5 .دهدرا بیشتر نشان میطبیعتا هرچه جلوتر برویم آثارش 

  هایی از نگاه به خانواده باید اصالح یا تقویت شود؟ در گام دوم انقالب اسالمی چه جنبهـ  6

 6های بهنگامازدواج ، مساله خانواده اگر در گام دوم:  دانشگاه هنر عضو هیات علمی االسالم و المسلمین  علی سرلک حجه

در مساله خانواده این تهدید و حتی بحرانی که توجه و تاکید قرار ندهیم های زناشویی را مورد و مهارتو بحث فرزندآوری آگاهانه و 

 بوده است.  گونهاین چنانچه در دنیا  .کندپیدا میتری کند ابعاد گستردهتهدید میدارد جامعه ما را 

اش شکل معماریرفیع تمدن اسالمی  بنای ،با نگاه دقیق ؛باید به سمت تمدن سازی برویمانقالب  دوم چهل ساله در گام دوم،

علی رغم اشکاالتی که وجود دارد. حتما  7.قرار بگیردمورد توجه حتما مساله خانواده و  .آغاز بشوداز فنداسیون خانواده گیرد مگر نمی

 شود. بدون آن نمیو باید این مسیر را پیمود و سرمایه بزرگ خانواده با بنیه 

فرزانه و  به همین خاطر رهبری . حرکت دهدتعالی سالم سرشار کند و به سمت تواند جامعه را می خانواده نقش محوری دارد و

از این کتاب مطلع عشق که  و نظیر هستندبیایشان اساسا در مساله خانواده یک کارشناس و مبالغه انقالب که بدون تردید حکیم 

از اصل های عمیقی را ایشان برداشتکه چه خطوط دقیق و چه به وضوح نشان داد  داشتندها عقد جوانهایی که آغاز توصیهایشان 

به ایشان : از نگاه منکنند وقتی در گام دوم بر خانواده تاکید می به هر حال ایشان .دارندهای همسرداری مهارتو  تشکیل خانواده

کنم که و فکر می .کنندانداز انتزاعی را مطرح نمیصرفا یک چشم ؛کنندفکر میبا لوازم اصلیش سازی دارند و تمدن مساله تمدن

 . کردیم آن غفلت زیادی ازقطعا 

 

 

 

 

                                                           
  . «اى سهمگین بر پیکر مسلمینکاهش جمعیت ضربه: رساله نکاحیه»(: کتابی نوشت عنوانش بود: حسین حسینی تهرانی محمد سیدهمان موقع عالمه تهرانی) - 1

 آید. یعنی همراه آن. تبع از تابعیت می- 2

های بزرگی شدیم. های امنیتی دچار چالشهای جوانان مجرد و حتی در بحثوابط نامشروع، به افسردگیبه فرزندانی که معلوم نیست پدرانشان چه کسانی هستند. به افزایش ر - 3
 اینها خودش را در زمان نشان دادند.

کنم خودش کرده است. گمان می ها و اندام را درگیرشود. همه بخشکند و جایی هم غیر قابل کنترل میشود و در زمان آثار خودش را نمودار میسرطانی که از جایی شروع می - 4
ها گفتیم دو بچه بیشتر نیاورید. قوانینی حتی وضع کردیم. بچه ای همان اوایل دوران سازندگی این تصمیم وحشتناک را متاسفانه فرهنگ سازی هم کردیم. و حتی به خانوادهدر دوره

 دی خورد.کردیم و چقدر فضاهای عجیب و غریب که خانواده آسیب جسوم را بیمه نمی

کنم معنایش این است که خانواده باید با هر شکلی شده به جایگاه اند.گفتند من استغفار میوقتی رهبری بابت اینکه ایشان در آن تصمیم موثر نبودند ولی باالخره مسئول بوده - 5
 طبیعی خودش برگردد.  

 مناسب  - 6
ترین ترین حریف و جدیشناسد.  اسالم، انقالب اسالمی، ایران یکی از مدعیان و جدیمدعیان جدید خودش را دارد میهژمونی کلی دنیا به هم ریخته است و ساحت قدرت،  - 7

 رقیب در برابر امپراتوری لیبرالیسم غرب به سرکردگی آمریکا، است. 

https://ketabnak.com/persons/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ای در قبال تشکیل خانواده دارد؟ جامعه چه وظیفهـ  7

و امر به جامعه است  ،اتفاقا امر به تشکیل خانواده:  دانشگاه هنر االسالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیات علمیحجه

شما دختران و پسران جوان را  2گوید شما امکان ازدواج را فراهم کنید.میجامعه است.  آن مخاطبگوید که قرآن می 1انکحواالیامی

و های نوپا تشکیل زندگیها خودشان را در قبال جامعه و خانوادهمساله مهمی که وجود دارد این است که  .به ازدواج هم دربیاورید

االن دچار  امابوده از سابق یعنی همین چیزی که در فرهنگ ایرانی ما افزاری  به لحاظ سخت .ندمسئول اصلی بدانهای جدید زندگی

انداز ، از چشماز رفتار مسئولین : امیدوار باشدیعنی اینکه جوان ما  .امید استله ئمسآنچه در گام دوم آمده هایی شده است. چالش

ها خانواده. ها دارندانتقال تجربیاتی که خانواده از سوی دیگر .آنها دارنداشتغال و در مساله ازدواج اهتماماتی که از ریزی آنها، برنامه

جوانی که آماده است و دارد اعالم  .کنندحتی آنها را منع میکنند می ها را خالیدل جوانفضای صرفا اقتصادی متاثر از برخی 

دلگرم و ، وارها امیدخانواده. مسیر را تغییر دهمای است که این لحظه .ازدواج کنمانداز خودم برای چشمگوید من باید می .کندمی

         .سفارش کنندهاد در این میدان تجهاد و اج ،را به پشتکار هاجوانو تایید کنند 

 د؟ نمسئولین چه وظایفی در قبال تشکیل خانواده دارـ  8

ای است که حاجیحکایت طنز تلخ اون حکایت ما :  دانشگاه هنر عضو هیات علمی االسالم و المسلمین  علی سرلک حجه

ای به گونهاالن برخی از مسئولین است.  با کاروان یزاند همه چگفت به ما گفتهمیخوانی گفتند چرا نماز نمیمی او بهمکه رفته بود و 

که  3.شوندبا عملکردها دچار تردید می ؛کنندمی وظیفه اتفاقا وقتی هم که احساسکه مردم کنند ورود و خروج پیدا میدر مباحث 

نسل این خیلی نکته مهمی است که .  شودمشاهده می دکه متاسفانه دار ؛این خیلی خطرناک است .ای نداشته باشندشاید وظیفه

به نظر من مخصوصا  4.آن اتفاقی که باید بیفتدتا به قول معروف  .باید عرصه به دست اینها باشدکه نسل جوان هستند ساز تمدن

طبیعتا ترمز جامعه می شوند. تا اینها طبیعرا باور ندارند. اینیادشان رفته است و تمدن سازی  اهداف بلندی را مثلمسئولینی که 

ما یکی از می کنند. بیرون ها را کسانی که منبع و منشاء انژری هستند اینها را از میدان هایشان حتی جواناینها با نوع تصمیم

  انداز تمدن سازی نیست.چشمکه مبتنی بر  است ییهامدیریتمان همین انقالببزرگترین موانع 

 ها چه باید کرد؟ برای پایداری خانوادهـ  9

 . بگذارندبرای پایداری زندگی زور زیادی را باید همه :  دانشگاه هنر عضو هیات علمی االسالم و المسلمین  علی سرلک حجه

یک گارانتی . انتخاب درست کندموقعیت میو آنرا تبدیل به کند های حرکت را برطرف میچالشدرصد از  70، در انتخاب درست

ی هاپسر یا خانوادهدختر و است. اگر که در آن دقت کافی نشده اشتباه های . انتخاباستبنام خوشبختی در زندگی برای اتفاقی بزرگ 

توصیه تواند یک خطای بزرگ باشد. میاین روی مراسم ازدواج بگذارند تا خود ازدواج تا خود شناخت، شان را حساسیت اصلی ها،آن

در ببینند. در طرف مقابل  را  برای خوشبختیمعیارهایی که به واقع آن معیارها را ، مبتنی بر یک شناخت واقع بینانه ، این است که

                                                           
همسر خود را همسر دهید، همچنین غالمان مردان و زنان بی(: 32)نور،  َعلیم  واسِع   وَاللَّهُ   فَضِلهِ  ِمن اللَّهُ ُیغِنهِمُ راءَُفقَ  َیکونوا إِن  َوِإماِئکُم ِعباِدُکم ِمن وَالصّالِحینَ  مِنُکموَأَنِکُحوا اأَلیامى  - 1

 !دهنده و آگاه استسازد؛ خداوند گشایشنیاز میو کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی

 ها . چیهای الزم و امکان شناخت، کوتاه کردن دست سوء استفاده، مهارتهای اقتصادی و مالیمسکن، حمایت - 2

ای در همین کشور یک دورهبه نظرم اساسا درک درستی از خانواده وجود ندارد. در رؤیاها است که یک خانمی نقش همسری خودش، نقش مادری خودش را درست ایفا کند. ما  - 3
خواهد همسرش را به لحاظ عاطفی به لحاظ کار خانه حمایت کند.  این قانون که در مجلس مطرح شد؛ مسخره خواهد مادر بشود؛ گفتند میرخصی زایمان زن که مطرح شد که میم

گردد. کرد. تمدن سازی، بخشی از آن به قوانین و قانونگذاری بر میهای معیوب و ضعیفی است. چه باید کردند. گفتند مرد مگر زاییده است که ما به او مرخصی زایمان دهیم. وقتی نگاه
آید. وقتی در وضع قانون درک درستی قانونگذار ندارد؛ از این مساله طبیعتا بعد از آن هم فرهنگ آید. فرهنگ از دل اجرای درست قوانین بدست میفرهنگ هم از دل قانون درمی

 شکل نخواهد گرفت.        

گذارند و این تا حدود زیادی حرف خواهند بزنند زمین مردم نمیسالی است که مسئولین این نظام را می 40فرمود: که دیگری را خدا رحمت کند مرحوم شجونی می طنز تلخ - 4
 درستی است. احساس کردیم بعضی از مسئولین چون وزن حقوقی شان باال است. پس وزن اجتماعی آنها هم باال است. 
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آقا هم  شود.دختر خانم باید به این فکر کند آیا در زندگی با این آقا خوشبخت می .به خیر خودشان فکر کنندطرفین باید انتخاب 

 . وقتی ازدواج کردند به خیر هم فکر کنند .باید همین فکر را بکند

 یابند؟ هایی دوام نمیـ  چه ازدواج10

از سر  ،از سر ترحم، هایی که از سر منتازدواج:  دانشگاه هنر عضو هیات علمی االسالم و المسلمین  علی سرلک حجه

هایی که بدون ازدواجتواند دوام زیادی قاعدتا داشته باشد. نمیهایی است که ها ازدواجاین ازدواج .باشداز سر اجبار  ، رودربایستی

مهارت مساله دیگر: . استدر معرض زوال هایی است که به شدت اینها ازدواج ؛عالقه طرفین شکل بگیردو تمایل بدون ، محبت

مهارت و  . مهارت حرف زدنحرف بزنیماز مطالباتمان چگونه  ،مانهایخواستهمان از هاینگرانیاز بلد باشیم است.  گفتگو کردن

با وقتی مردی  :در روایتی استتاکید شده است؛ بر گفتگو کردن همه اینکه در روایات ما این 1.مهارت مهمی است، حرف شنیدن

و عبادت سنگینی را انجام برود و اعتکاف کند که در مسجدالنبی است  از اینبهتر است  ؛در خانه گفتگو کندهمسرش بنشیند و 

متهم  .اینکه تحمل داشته باشیم ،مهارت گفتگو کردن . اجر و ارج بیشتری داردنزد خدای متعال  ، این گفتگو کردن با همسر .دهد

جزء عواملی  ، 2درستهای سازشاین با هم ساختن و  .ظرفیت عذرخواهی داشته باشیم ؛ اجازه دفاع بدهیم ؛پیشداوری نکنیم ؛نکنیم

 .تواند تضمین کندمیقوام یک زندگی را است که 

     کالم آخر 

اینکه با هم همدلی ها است. محصول درک تفاوتو تفاهم . خوشبختی مابین را بشناسند های فیتفاوتدر خانواده زن و مرد باید 

. اما یک دارد با مرد روانشناختی است که اصال جنس زن هایی به لحاظیک تفاوت .های همدیگر احترام بگذارندبه تفاوت؛ کنند

 ،دینرو آوردن به  ،اینکه حتما معنویت دیگرتوصیه  3کسی برون گرا است. .. کسی درون گرا استهای فردی هم وجود داردتفاوت

 .محکم کندتواند بنیاد زندگی را میخیلی ها این . و به واقع زیارت . انس با دعاهای حضرات آل اهللانس با قرآن و  ،مناجات ،عبادت

و طبیعتا  .ها باال استآستانه تحملو شرح صدرها  ؛وجود دارد و شعاریای های کلیشهنه معنویتو معنویت واقعی فضاهایی که در 

علی رغم و  .هم آگاهانه زندگی کنندو های جامعه ما هم بهنگام امیدوارم جوانبیشتر خواهد شد. ها هم خیلی رواگریمدارا و 

  ند. کشان نصیب همه وندخداو آرامش محبت  ،عشقپر از های زندگیهایی که طبیعتا وجود دارد؛ مشکالت و سختی

  

 

                                                           
هایی که تریبون دارند؛ عمدتا مهارت گفتگو ندارند. به یک مونولوگ و یک گفتگوی هایی که در جامعه ما است به خاطر این است که آدمای از چالشکنم بخش عمدهمی من گمان - 1

 هارت گفتگو مهم است. اند. اصال اینجوری نیست در فضای خانواده به طریق اولی مهایشان را زدهکنند حرفاند و گمان مییک طرفه رو آورده

 گفتند: بروید با هم بسازید.به تعبیر دو کلمه حضرت امام خمینی، که در کتاب مطلع عشق هم حضرت آقا از این تعبیر یاد کردند که بعد از عقد دختر و پسر می - 2

ها های اجتماعی، عالقه دارد. این تفاوتسبت به خوراک، کسی نسبت به جنبههای صنعتی دارد. کسی نسبت به ورزش، کسی نهای هنری دارد. کسی عالقهفرض کنید کسی عالقه - 3
هایی که کنند. در کنار هم با توجه به تفاوترا بشناسیم و درک کنیم و احترام بگذاریم. تا رفته رفته این دو جنس مکمل بشوند. مثل دو قطعه پازل که با هم یک تصویر را درست می

 د یک تصویر زیبا. شودارند  برآیندشان  می


