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به فرمان خدا دور شدند از هم
و از دیدۀ هم برون رفتند
یب آن که از دل یکدیگر بیرون بروند.
بیابان ،خانۀ زن شد و زادگاه پسر
یب آن که حیت ذرهای
حلن زن رنگ گالیه به خود بگیرد
و پای مرد ،در راه تسلمی بلرزد.
عشق به خدا بود
که دل این زوج عاشق را
مهیشه لبر یز از حمبت
آباد و سر سبز نگهداشته بود.
عجب ازدواج بابرکیت!
که امتداد نسل پیامبران
از امساعیل؟ع؟ تا حممد؟لص؟ حمبوبتر ین خلق خدا شد.
تقدیمبهابراهیمبتشکن؟ع؟؛بههاجرمهاجر؟اهع؟
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مقدمۀناشر
مجموعۀ «نیمۀ دیگرم» مباحثی دربارۀ انتخاب همسر است که بخش
عمدهای از آن در «برنامۀ پرســمان تربیتــی خانواده» از رادیو معارف
پخش شــده اســت .این مجموعه در سال  1391در چهار جلد منتشر
شده است.
در چــاپ جدیــد «نیمــۀ دیگــرم» چنــد تغییر اساســی ایجاده شــده
است:
الف) پیش از این «نیمۀ دیگرم» در چهار جلد منتشــر میشــد؛ اماّ
در چــاپ جدیــد ،در دو کتاب منتشــر میشــود .موضوع کتــاب ّاول،
پیش
مهارتهای انتخاب همســر بوده و کتاب دوم نیز دربارۀ موانع ِ
روی ازدواج سخن میگوید.
ب) در چــاپ جدیــد ،ابتدا مباحث اصلی بیان شــده و در ادامه،
پرسشهای مربوط به همان موضوع آمده است.
ج) برخی از پرســشهایی که از زمان انتشــار این کتاب تا امروز از
طرف شما مطرح شده ،به مباحث این کتاب اضافه شده است.
د) در میان مطالب ،متنها یا داستانوارههایی آمده که عالوه بر
ّ
کمک به فهم بهتر مطالب ،به جذابیت کتاب افزوده است.
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هـ) پیش از این ،مجموعۀ «نیمۀ دیگرم» از سوی انتشارات جامعة
الزهــرا؟اهع؟ منتشــر می شــد؛ ّامــا از این پس انتشــارات آییــن فطرت با
همکاری رادیو معارف چاپ این کتاب را بر عهده خواهد گرفت.
در ایــن جــا بــر خــود الزم میدانیــم از همۀ کســانی که در انتشــار
ّ
مجموعۀ «نیمۀ دیگرم» ،ما را یاری کردهاند ،کمال تشــکر و قدردانی را
داشته باشیم.
ســامانۀ پیامکــی ( )3000151510منتظــر دریافــت هــر گونــه نظــر و
پیشنهاد شما دربارۀ این کتاب میماند.
انتشارات آیین فطرت

درآمد
ازدواج؟ بــرای چــه؟ برای آرامــش؟ میخواهی چــه کار؟ پیمودن راه
زمین تا آســمان؟ چقدر خوب! ّاما یک ســؤال .با این خوانهایی که
ســاختهای در برابرت و خارهایی که سبز کردهای در راهت ،میشود
ازدواج کرد؟ و ا گر شــد ،میشــود احســاس آرامش کرد؟ ازدواج وقتی
پایههایــش در زمیــن باشــد ،پــای تــو را محکــم بنــد میکنــد ،و مگــر
میشود دیگر به آسمان فکر کرد؟
وقتــی آســمان را فرامــوش میکنــی ،دیگــر معنــای آرامــش را
نمیفهمــی .آرامــش کــه معنــای بــیواژه شــد ،دیگــر ازدواج بــه هــم
رسیدن دو همسفر نخواهد بود .ازدواج آغاز رقابت میشود و خودت
خوب میدانی که رقابت همیشه دوست اضطراب بوده.
زمین همیشــه جای تضاد اســت و تزاحم .راه نزدیک را خودمان
دور میکنیــم ،ســپس نفــس نفــس میزنیــم و از دوری راه گالیــه
میکنیــم .کار آســان را خودمــان ســخت میکنیــم ،ســپس هــر چــه
زور میزنیــم ،انجــام نمیشــود و از ســختیاش نالــه ســر میدهیــم.
رودخانــۀ پر از آب را خودمان میخشــکانیم ،ســپس هر چه میرویم
َ َ
بــه آب نمیرســیم و از تشــنگی لــه له میزنیــم .هوا را خودمــان آلوده
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میکنیم ،ســپس نفســمان میگیرد و به دنبال هوای پا ک میگردیم
و پیدا نمیکنیم .در برابر ازدواج ،دیوار میســازیم چند برابر قدمان،
ســپس از تنهایــی به تنــگ میآییم و عــزا میگیریم برای بــاال رفتن از
این دیوارخودســاخته .این خاصیت زمینی زندگی کردن است .باید
آسمانی بود تا از دام این تضادها رها شد.
انســان خســته اســت از زمینی زیســتن .تو ازدواجت را به آسمان
گره بزن ،تا باب شود ازدواجهای آسمانی .ازدواجت آسمانی باد!
نمایی از وضعیت ازدواج در جامعۀ ما

وضعیــت ازدواج در جامعــۀ ما ،مطلوب نیســت .بــرای اینکه اوضاع
ازدواج در جامعۀ امروز کمی تبیین شــود ،به آماری که از ســوی ثبت
احوال منتشر شدهّ ،
توجه کنید:
•••
ّ
آقایان در ّ
سن ازدواج کشور ،با طیف سنی  ۲۰تا  ،۳۴شامل  ۱۲میلیون
و  ۷۰هــزار نفــر هســتند که از این تعــداد  ۵میلیون و  ۵۷۰هــزار نفر هرگز
ً
تقریبا  ۴۶درصد مردان در ّ
ســن ازدواجّ ،
مجرد
ازدواج نکردهاند؛ یعنی
هستند.
ّ
ّ
خانمهای در ســن ازدواج کشــور ،با طیف سنی  ۱۵تا  ۲۹سال ،شامل
 ۱۱میلیون و  ۷۹۰هزار نفر هستند که از این تعداد  ۵میلیون و  ۶۷۰هزار
ً
تقریبا  ۴۸درصد خانمهای در ّ
سن
خانم هرگز ازدواج نکردهاند؛ یعنی
ازدواجّ ،
مجرد هستند.
تعــداد  ۳۲۰هــزار نفر از آقایان ،از ّ
ســن متعــارف ازدواج ( ۲۰تا  )۳۴عبور
کــرده و در خطــر ورود بــه ّ
ســن ّ
تجرد قطعی قــرار دارند ۹۸۰ .هــزار نفر از
خانمهــا نیــز از ّ
ســن متعــارف ازدواج ( ۱۵تــا  )۲۹عبــور کــرده و در خطر
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ً
ورود بــه ّ
ســن ّ
تجــرد قطعی قرار دارند .خانمها تقریبا ســه برابر بیشــتر
1
نسبت به آقایان ،در معرض خطر ّ
تجرد قطعی قرار دارند.
•••

بــا ّ
توجــه بــه ایــن آمــار ،بایــد بگوییــم :حاصــل جمــع ّ
مجردهای
کشــور  12.540.000نفــر میشــود .جمعیــت کشــور مــا در حــال
حاضــر 78.802.693نفــر اســت 2.بــا یــک حســاب سرانگشــتی بایــد
گفــت :در جامعــۀ ما از حدود هــر  6.2نفر ،یک نفر ّ
مجردی اســت که
3
نیاز به ازدواج دارد و تا به حال ازدواج نکرده است.
در کنــار ایــن آمار ،به این نکته هم ّ
توجه کنید که در ســال 1392
ســن ازدواج پســران  27.8و میانگین ّ
میانگین ّ
ســن ازدواج دختران
 23.1ســال بوده اســت .در همین ســال ،در اســتان تهــران میانگین
ّ
4
سن ازدواج پسران  29.2و دختران25.1بوده است.
همۀ اینها را بگذارید کنار این مسئله:
•••
ّ
میانگین ســن بلوغ جنســی دختران ،به ده و پســران به دوازده ســال
کاهش پیدا کرده است.

5

 .1پایگاه اینترنتی جهان نیوز15 ،مرداد .1393
 .2طبق آمار منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی مرکز آمار ایران 24 ،آبان.1394

ّ .3
البتــه ایــن ،غیر از آمار افرادی اســت که یــک بار ازدواج کردهانــد و هما کنون
ّ
به جهت طالق یا درگذشــت همسرشــان ،به صورت مجرد زندگی میکنند .این
افــراد حــدود  3.286.000نفــر هســتند؛ شــامل 2.740.000زن و  540.000مــرد.
روزنامۀ همشهری 20 ،مهر .1392
 .4سالنامۀ آماری ثبت احوال ،مهر .1392
 .5پایــگاه خبــری و تحلیلــی تابنــا ک (بــه نقل از رئیس وقت ســازمان روانشناســی و
مشاوره)،  17آبان .1389
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جلو افتادن بلوغ جنسی ،ناشی از آغاز زود هنگام دوران بلوغ است
ُ
کــه طبــق آخرین آمارهــا ،آغاز مراحل بلوغ برای دختران از نه ســال به
هفــت ســال و بــرای پســران از دوازده ســال به نه ســال کاهــش یافته
است.

1

•••

آمار ازدواج از سال  1388تا  1392نشان میدهد که از سال 1390
تا  1392رشد ازدواج منفی بوده است.
سال

تعداد ازدواج

درصد رشد نسبت به سال قبل

1388

890.208

%1

1389

891.627

%2

1390

874.792

_1.9

1391

829.968

_5.1

1392

774.513

_6.7

بــه نظر شــما ا گر این جوانان بــه راحتی ازدواج کننــد و به آرامش
برسند ،به چه اندازه انرژی مثبت برای جامعه تبدیل میشوند؟ ا گر
ایــن ظرفیت بزرگ بــه جهت کمکاریهای قشــرهای مختلف ازدواج
نکنند ،چه ّاتفاقی میافتد؟
دغدغۀ ازدواج آســان ،یکی از اصلیترین مســائلی اســت که باید
در تمــام اقشــار تأثیرگــذار جامعه وجود داشــته باشــد .این مســئله از
ّ
مســائلی نیســت کــه تنهــا با اقدام یک قشــر بتــوان راه حلــی برای آن
پیدا کرد .باال رفتن ّ
سن ازدواج هم چیزی نیست که بتوان با تعارف
 .1ایــن آمــار در «همایــش غــدد و متابولیســم» کــه شــهریور مــاه ســال  ۱۳۹۲در
مشهد برگزار شد ،اعالم شد .ر.ک :پایگاه خبری تحلیلی خرداد 4 ،آبان ّ .1392
توجه
داشــته باشــید که از آغاز مراحل بلوغ تا رســیدن به مرحلۀ بلوغ جنسی ،فاصله
وجود دارد.
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«ازدواج به هنگام» ،چیزی است که همۀ ما
از آن عبور کرد .فرهنگ
ِ
باید در احیا و ترویج آن قدم بر داریم.
•••
َ
اســام اصــرار دارد بر اینکه این پدیــده (ازدواج) در اوان خود ،هر چه
زودتر ،از آغاز احساس نیاز انجام گیرد .این هم از اختصاصات اسالم
اســت ،هر چــه زودتر بهتر .زود کــه میگوییم ،یعنــی از همان وقتی که
دختر و پســر احســاس نیاز میکنند به داشــتن همســر؛ هر چه این کار
ّ
ّ
زودتــر انجــام بگیرد ،بهتر اســت .علت چیســت؟ علت این اســت که
ً
ّاوال برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد ،در وقت خود و زودتر
از اینکه زمان بگذرد و عمر تلف بشــود ،برای انســان حاصل خواهد
ً
ثانیا جلوی طغیانهای جنســی را میگیرد؛ لذا میفرمایدَ :
«من
شــد.
َ
َ
َ
َت َــز َّو َج ا َ
دین ِه» 1.طبق این روایت ،معلوم میشــود که نصف
حر ز ِنصــف ِ
تهدیــدی که انســان در بارۀ دیــن خود میبیند ،از طــرف طغیانهای
جنسی است که خیلی رقم باالیی است.

2

•••

پیــش روی شماســت ،بنــا دارد ابعــاد مختلــف
نوشــتاری کــه
ِ
آسانســازی مســئلۀ ازدواج را بررســی نمایــد .این کتــاب از دو بخش
تشــکیل شــده :بخش ّاول به موانع ازدواج آســان پرداخته ،و بخش
 .1رســول خــدا؟لص؟ فرمود« :کســی کــه ازدواج کنــد ،نصف دینش را به دســت
آورده است» ( الکافی ،ج ،5ص.)329
ّ
 .2بیانــات مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ  12آذر 1380؛ مطلــع عشــق ،ص .13تا
ّ
چند ســال پیش ،مقام معظم رهبری در طول ســال به مناسبتهای مختلف،
خطبــۀ عقــد برخی از جوانــان را میخواندند .کتاب مطلع عشــق ،حاوی بیانات
همــت حجت االســام ّ
ایشــان در ایــن جلســات اســت که به ّ
محمد جــواد علی
ا کبــری گــردآوری شــده اســت .مطالعــۀ ایــن کتــاب را بــه همــۀ جوانــان توصیه
میکنیم.
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دوم هــم بــه پرســشهایی کــه از ســوی مــردم مطــرح شــده ،پاســخ
میدهد.
امید اســت همچون گذشــته ،شــما مخاطبــان محترم بــا انتقال
کردن این
نظرات ،پیشــنهادها و انتقادات خود ،ما را در مســیر پربار ِ
مجموعه یاری کنید.

شهر بانوی کرامت
قمِ ،
خرداد 1396
محسن ّ
عباسی ولدی

بخش ّاول

• این صخرهها را می شود برداشت•

فصل ّاول

•خانههای لرزان ،دلهای ترسان•

طالقهای رو به افزایش
وقتیخانههایساختهشدهویرانمیشود
دستهابرایساختنخانۀجدیدمیلرزد.

نبایــد موانــع ازدواج دائــم را تنهــا در مقولــۀ اقتصــادی خالصــه کــرد.
برخــی گمــان میکننــد کــه ا گــر بتــوان مشــکل اقتصــادی را بــا وام و
اشــتغال برطــرف نمــود ،مســئلۀ ازدواج حل میشــود .یکــی از موانع
اصلی ازدواج ،طالقهای بسیاری است که در جامعۀ ما ّ
متأسفانه تا
اندازۀ هشدار ،باال رفته است .در سال  1394به ازای هر  4.2ازدواج،
یک طالق به ثبت رســیده اســت 1که این آمار در برخی از استانها به
ً
طرز معناداری باالتر از میانگین کشــوری اســت .مثال در اســتان البرز
به ازای هر  2.7ازدواج و در استان تهران به ازای هر  2.8ازدواج ،یک
ّ
طالق به ثبت رســیده اســت .در همین سال 163.765طالق در کل
کشــور بــه ثبت رســیده؛ 2یعنــی در هر روز حــدود  448طــاق و در هر
ســاعت حــدود  19طالق و در هــر ده دقیقه حدود ســه طالق و در هر
سه دقیقه ،یک طالق در کشور ما ّاتفاق افتاده است!
بــاال و پاییــن بــودن آمار طــاق در هــر جامعهای ،نشــان از میزان
اســتحکام و تزلــزل بنیــان خانــواده در آن جامعــه دارد .فــرض کنیــد
شــما میخواهیــد در منطقــهای خانه بســازید که تاریــخ آن منطقه،
 .1پایگاه اطالع رسانی سازمان ثبت احوال.
 .2همان.
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بــه شــما گواهــی میدهــد زلزلههــای فراوانــی در ایــن منطقــه آمده و
خانههــای بســیاری را ویــران کــرده اســت .ایــن آ گاهی ،ترســی برای
شــما تولید میکند که اجازه نمیدهد با خیالی آســوده ،به ســاختن
خانــه بپردازیــد .وقتــی جوان به آمــار طالق _ چه از نوع رســمی و چه
از نــوع عاطفــی آن _ 1نگاه میکند ،به صورت طبیعــی ،ترس از ازدواج
در او شــکل میگیرد که خود ،مانع بزرگی بر ســر راه ازدواج اســت .ا گر
بخواهیم ازدواج را آســان کنیم ،باید انگیــزۀ ازدواج را افزایش دهیم.
روانی موجود
یکی از کارهای اصلی در این مســیر ،از بین بردن ترس ِ
در میان جوانان است.
چراطالق؟
ّ
ا گــر دلیــل رشــد آمار طالق بــرای جوانان مشــخص شــود و راه رهایی
از آن معلــوم گــردد ،میتــوان بر ترس از طالق غلبه کــرد .از همین رو،
بــه صورت گذرا بــه دو دلیل اصلی از دالیــل افزایش طالق در جامعه
2
اشاره میکنیم:
الف)انتخابنادرست

تعــداد قابــل ّ
توجهــی از طالقهــا ،ریشــه در انتخــاب ناصحیــح دارد.
جوانــان بایــد بــا مهارتهــای انتخاب همســر آشــنا شــوند تــا بتوانند
 .1آمــار طالق عاطفی در ایران ،دو برابر طالق رســمی اســت .خبرگــزاری بین المللی

زنان و خانواده 26 ،بهمن .۱۳۹۰
.2در مجموعۀ از نو با تو که در چهار کتاب به همین قلم منتشر شده ،به صورت
ّ
مفصل به عوامل افزایش آمار طالق و راههای پیشگیری از آن پرداختهایم.
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اخالقی خود با
پیش از ازدواج ،به اختالفات و اشــترا کات اعتقادی و
ِ
1
گزینۀ مورد نظر خویش پی ببرند.
•••
ّ
دقــت در انتخــاب همســر ،یعنــی تعییــن زمــان جدایــی .وقتــی چشــم
بسته انتخاب میکنی ،زمان جداییات میافتد به زمانی که چشمت
باز شــد .میشــود دعا کرد که تا آخر عمر چشــمت باز نشود؟ وقتی با
چشــم باز انتخاب میکنی ،میشــود امید داشــت تا وقتی که چشمت
برای همیشه بسته میشود ،جدایی را نبینی .عمرت طوالنی!
•••

ب)ناآشناییباقواعدزندگیمشترک

زندگــی قواعــدی دارد که باید آنهــا را آموخت .این قواعد را باید پیش
از ازدواج یاد گرفت .امروزه اوضاع فرهنگ زندگی مشــترک در جامعۀ
مــا چنــدان مناســب نیســت .مــا در کجای مســیر آموزشــی خودمان
ً
توانســتهایم بــه ایــن مهــم بپردازیــم؟ واقعــا در کجای نظام آموزش ـی
مــا برنامــهای هدفمنــد و کاربــردی در ایــن بــاره وجــود دارد؟ وقتــی
در بســیاری از طالقهــا بــه دنبــال عامــل اصلی میگردیــم ،به همین
عامــل؛ یعنی ناآشــنایی بــا قواعد زندگی مشــترک بــر میخوریم .روند
تربیتــی در جامعــۀ ما به گونهای اســت که ســوادها به همراه ســنها
بــاال میرود؛ ولی رشــد فهــم از زندگی مشــترک و تعامالت اجتماعی و
همچنیــن اخالق زندگی ،به هیچ وجه با رشــد ســواد و ســن تناســب
نــدارد .مشــاوران محترمــی که هر روز با مشــکالت خانوادهها دســت
 .1موضوع کتاب ّاول همین مجموعه ،مهارتهای انتخاب همسر است.
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و پنجــه نــرم میکنند ،این حــرف را به خوبــی درک میکنند .دختر یا
پســر مــا ازدواج کــرده؛ ّامــا نمیداند بــا جنس مخالف خــود به عنوان
همســر ،چگونــه باید برخــورد کند .هنوز از عهــدۀ مدیریت اختالفات
خــود با همســرش بر نمیآید .شــیوۀ ابــراز ّ
محبت به همســرش را بلد
نیســتّ .
حتی در قشر تحصیلکرده هم به وفور این مشکل مشاهده
میشــود .مــا ا گــر فقــط ّ
ســن ازدواج را پاییــن بیاوریــم؛ بــدون اینکه
جوانانمان آمادۀ زندگی مشــترک باشــند ،خدمت چندانی به جامعه
نکردهایم.
•••
وقتــی کــه بــاور نمیکنی زندگــی «یاد گرفتنی» اســت ،مجبور میشــوی
باور کنی که زندگی از «هم پاشــیدنی» اســت .آنهایی که کتابی را برای
یــاد گرفتــن زندگی باز نمیکننــد ،منتظر باز کردن کتاب قانون باشــند.
راســتی ،نشســتن روی صندلــی بــرای یــاد گرفتــن قاعــدۀ زندگــی ،از
نشستن روی صندلی دادگاه بهتر نیست؟
•••

ازدواج ،پاســخگوی نیاز غریزی هم هست؛ ّاما تنها فلسفۀ ازدواج
ایــن نیســت .بــا ازدواج ،خانوادهای تشــکیل میشــود کــه زن و مرد،
نیمــۀ گمشــدۀ خود را در این کانون ّ
مقــدس مییابند و میتوانند به
کمــک هم ،مســیر تعالی و رشــد را طی کنند و زمین ـهای برای پرورش
فرزندانی صالح فراهم سازند .رسیدن به این مقصد ،بدون فهم و به
کارگیری قواعد زندگی مشترک ممکن نیست.
با ّ
توجه به این دو نکته باید گفت :ا گر جوانی مهارتهای انتخاب
همســر را یاد نگرفته و با قواعد زندگی مشــترک هم آشنا نیست ،ترس

• طالقهای رو به افزایش •

29

او از ازدواج عقالنی اســت؛ ّاما ازدواج نکردن ،راه مناســبی برای غلبه
بــر این ترس نیســت .باید مهارتهای انتخاب همســر را آموخت و با
قواعد زندگی مشترک هم آشنا شد.

فصل دوم

•بزرگهای کوچک مانده•

تربیتناقص
حواست باشد که قد کشیدن تنها چیزی نیست که برای ازدواج الزم داری.
عقلتهمبایدقد کشیدهباشد.

یکی دیگر از موانع تسهیل در امر ازدواج ،تربیت ناقص است .والدین
باید در شــیوۀ تربیتی خود ،تجدید نظر کنند .بهترین ســرمایهای که
پدر و مادر میتوانند برای فرزندانشان به جا بگذارند ،تربیت صحیح
اســت .تربیــت هــم فقــط بــه درس خواندن نیســت .میشــود کســی
درسش معمولی و ّ
دختر باتربیتی باشد.
حتی ضعیف باشد؛ ّاما پسر یا
ِ
میشــود کســی هم درس و مشــق خوبی داشته باشــد ،ولی بهرهاش
از تربیــت کــم باشــد .یکــی از نشــانههای تربیت صحیح آن اســت که
فرزند ما همراه با بلوغ جنســی ،آرام آرام آمادۀ ادارۀ یک زندگی شود.
در همین ســه چهار دهۀ گذشــته ،دختران بســیاری را میدیدیم که
در سنین پانزده شانزده سالگی ازدواج میکردند و از عهدۀ ادارۀ یک
زندگی هم بر میآمدند .نســل بشــر در این چند دهه ،تغییر چندانی
نکــرده اســت .آنچــه تغییــر کــرده ،نــوع تربیت اســت .دختــران در آن
زمــان ،تنها بــه فکر درس خوانــدن نبودند؛ بلکه در آســتانۀ بلوغ ،به
دختــران بزرگتــر ،در
صــورت رســمی بــازوی مــادر در خانــه بودنــد .
ِ
نگهــداری بچهها و تر و خشــک کــردن آنها به مادر کمــک میکردند.
پســران در آســتانۀ بلوغ ،آرام آرام به دنبال کار میرفتند و تابستانها
به صورت ّ
جدی کار میکردند .وقتی هم که از سربازی بر میگشتند،
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ً
کامــا بــه صــورت مســتقل زندگــی میکردنــد .از اســاتید دانشــگاه که
ّ
ســنی از آنان گذشــته ،بپرســید تا به شــما بگویند که بسیاری از اینها
در حالــی تحصیــل میکردنــد که بــدون ّاتکا بــه خانواده ،سـ ِـر کار هم
میرفتند و زندگیشان را با درآمد خود اداره میکردند .این طور نبود
کــه کار کــردن ،مانــع درس خواندنشــان باشــد؛ ّاما امروزه بســیاری از
پدران و مادران ،به اســم دلســوزی ،اجازۀ بزرگ شــدن را به ّبچهها
نمیدهنــد .مــا نمیگوییــم نبایــد از فرزندان حمایــت کرد؛ ّامــا نباید
حمایت والدین ،مانع بزرگ شــدن فرزندان شود؛ بلکه این حمایت،
باید زمینه را برای آموزش مهارتها و تجربیات فراهم کند.
یکــی از دالیــل دخالــت پــدر و مادرهــا در زندگی فرزنــدان ،همین
باوری است که خودشان تولید کردهاند .یعنی از آن جا که معتقدند
فرزندشــان آمادۀ ازدواج نشــده و ازدواج کرده ،در تصمیمگیریهای
ریز و درشت فرزندشان دخالت میکنند.
ّ
ایــن نکتــه ،شایســتۀ دقت اســت کــه مقصود مــا از آمادگــی ،تنها
آشــنایی بــا مهارتهــای زندگــی بــه صــورت نظــری نیســت .مــا بایــد
فرزندانمــان را وارد گردونــۀ زندگی کنیم .آنها باید مهارتهای زندگی
کار خانه انجام بدهند،
مشــترک را به صورت عملی یاد بگیرنــد .باید ِ
پول در بیاورند ،مدیریت اقتصادی را یاد بگیرند و  . ...برخی از پدرانی
که اوضاع اقتصادی خوبی دارند ،هر اندازه که پسرشان پول بخواهد،
در اختیارش میگذارند و خیال میکنند که این کار ،خدمتی در ّ
حق
ً
فرزندشــان اســت .معموال چنین پســرهایی ،نه انگیزهای برای پول
درآوردن خواهنــد داشــت و نــه به فکــر پسانداز خواهند بــود .عالوه
بر اینّ ،
تحمل فشــار اقتصادی هم برای آنان دشــوار خواهد شد .کار

•تربیت ناقص •

35

ّ
درســت آن اســت کــه این پدر بــه میزان مشــخصی پول تــو جیبی به
پســرش بدهــد و ا گر بیش از آن نیاز داشــت ،به صــورت قرض بدهد.
ا گر امکانش وجود دارد ،از چهارده پانزده ســالگی ،آرام آرام زمینۀ کار
تابستانی را برای او فراهم کند.
مــادران هــم باید دختــران را وارد کارهای خانه کننــد؛ ّ
البته نه با
تنــدی ،بــا مالطفــت و مهربانی .مــا نمیگوییم کار کــردن در خانه ،بر
زنهــا واجــب شــرعی اســت؛ ّاما به هــر حــال ،در تقســیم کاری که به
صورت طبیعی انجام گرفته ،کار خانه به عهدۀ زن است.
شیوۀ تربیت پدر و مادرهای امروزی ،بچهها را نازپرورده بار آورده
و این یک حقیقت اســت که نازپرورده ،قدر نعمت را نمیداند .یکی
مقاومت ِکم بچههای ما در برابر سختیهای زندگی،
از دالیل اصلی
ِ
همین نازپروردگی است.
از یــک زاویــۀ دیگــر هــم میشــود بــه تربیت ناقــص و نقــش آن در
سخت شدن ازدواج نگاه کرد که در داستانوارۀ ذیل میخوانید:
•••
مادر دعوت شــده بود برای تماشای نمایش جهیزیۀ دختر همسایه.
ســر سفرۀ شام بود که ســفرۀ حرف را باز کرد :جهیزیۀ بدی نبود .خدا
ِ
خوشبختشــان کنــد؛ ّامــا نمیدانم ایــن مردم ،پولهایــی را که جمع
ّ
میکننــد ،میخواهنــد چــه کار کننــد .دختــر آبــرو دارد .جهیزیــه عزت

دختر است .مردم این گدابازیها را که میبینند ،چه میگویند؟!
دو ســه لقمهای غذا میخورد و ادامه میدهد :کســی نیست به اینها
بگویــد :حــاال که خودت ســلیقه نداری ،مگر آســمان بــه زمین میآید
یک زن باســلیقه را با خودتان ببرید و این طور پولتان را تلف نکنید.
یکی از این وسایل نبود که رنگش با دیگری بخواند.

