جابجایی ارزشهای خانواده در جامعه معاصر
حجتاالسالموالمسلمین عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

اشاره

امام حسی

در نامهای بـه بزرگـان بصـره در مـورد رواج سـنتهای منفـی در

جامعه هشدار داد و حمایت آنان را برای حاکم شدن ارزشهای الهـی خواسـتار

ّ َ ُ َّ َ ّ َ َّ ُ َّ َ َ أ ُ َ أ
ََ َأ ُ ُ أ
میتـت َو
تاب الل ِه و سن ِه ن ِب ِی ِه ف ِان السـنه قـد ا
شد و چنی فرمود« :انا ادعوکم ِالی ِک ِ
َ ُ
أ
ِا َّن ال ِب أد َع َه ق أد ا أح ِی َی أت م شما را به کتـاب خـدا و سـنت پیـامبرش فرامیخـوانم

چراکه ّ
سنت بهتدری ازمیانرفته و بدعت زنده شده است».
ه
اساسا برای حفظ اصول یک مکت آسمانی باید با جابجـا کننـدگان ارزشهـا و
9

بنیانگذاران بدعتها مبـارزه نمـود و یـک مسـلمان در پاسـداری از ارزشهـای
اسالمی هرگز نباید خسته شود .علی
أ

أ

أ َ ُ
ـاس َم أـن َسـن
فرموده اسـت« :اظلـم الن ِ

ُس َن َن ال َج أور َو َم ُ
حاس َن َن ال َع أد ِل ظالمتری افراد ،کسی است که سنتهای ظالمانـه
ِ

را در جامعه رواج دهد و سنتهای عادالنه را از میان بردارد».

2

قرآن کریم همواره درباره استحاله ارزشهای دینی و بازگشت به آدابورسوم قبـ
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .9طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،۳ص .1۱۱
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۹1ص .1۴۹
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رهتوشه راهيان نور محرم « 9316ویژۀ خواهران»

از اسالم و جایگزی شـدن ارزشهـای بیگانگـان بـهجای ارزشهـای اسـالمی
هشدار داده است .آخری کتاب آسمانی ،پیروی از بیگانگـان را مهمتـری آفـت

ُ أ
َ َ َ َّ َ
هِین َء َامنهوا ِإن
برای ماندگاری ارزشهای واالی دینـی میشـمارد« :یها أیهها ال ِ
ُ ُ أ َّ َ َ
َ َ
أ ََ َ أ َ
کف ُر أوا ُیرد أ
اسر َین ای اه ایمان! اگـر
کم فتنق ِل ُبوا خ
وکم َعلی أ أعق ِاب
ت ِطیعوا ال ِِین
ِ

از کــافران فرمــان بریــد ،شــما را بــه [عقایــد و روشهــای کافرانــه] گذشــتگانتان
بازمیگردانند ،در نتیجه زیانکار خواهید شد».

9

خطر جابجایی ارزشهای اسالمی امـروزه نیـز خانوادههـای مسـلمان را تهدیـد
میکند .ای آسی  ،اعضای خانوادههای مسلمان را هد گرفته ،از هـر سـو بـه
کانون افکار و اندیشههای آنان هجوم آورده است.
شهادت برای احیای ارزشها

در فرازی از سخنان خود به انتقـاد شـدید از نقـو قـوانی الهـی
امام حسی
میپردازد و بهشدت از جابجایی ارزشهای الهی نگرانی خـویش را اعـالم و بـه
َأُ َ
عالمان جامعه ،اعترا مینمایدَ « :و َق أد َت َر أو َن ُع ُه َ
وضـة َفـل َت أغ َض ُـب َ
ون
ود الل ِـه منق
کم َت أق َر ُع َ
َو أان ُت أم ل َن أقض ذ َمم آبـاِ أ
ـون و ِذم ِـة َر ُسـول َم أح ُق َ
ـورة شـما میبینیـد کـه
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
پیمانهای الهی شکسته میشود ،ولی هیچ نگران نمیشـوید ،درحالیکـه بـرای
شکسته شدن بعضی پیمانهای پدرانتان (و هممسلکهایتان) ناله سر میدهید و
2
آشفتهخاطر میشوید».
حضرت سیدالشهدا هد از قیام عاشـورا را بازگشـت بـه ارزشهـای الهـی
َ
َ ََ َ َأ ُ أ َ
میداند« :أ َّل َت َر أو َن إ َلی أال َحق َّل أیع َم ُـل بـه َو إ َلـی أال َ
ـب
یر
ل
ـه
ن
ع
ی
ـاه
ن
یت
ّل
ـل
اِ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َ ِّ َ َ أ
أ
َ
َ َ َ َ أَ َ
یـاة َم َـع الظـالم َ
ین ِإّل
ال ُم أؤ ِم ُن ِفی ِلق ِاء َر ِّب ِه ُم ِحقا ف ِننی ّل أ َری ال َم أو َت ِإّل سعادة و الح
ِِ
 .9آلعمران ،آیات  ۹۳۱و .۹55
 .2اب شعبه ّ
حرانی ،تحف العقول ،صص .1۴8 - 1۴7
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َب َرما آیا نمیبینید که به حـق و ارزشهـای الهـی (عمـ نمیشـود و از باطـ و
شیوههای غیر الهی نهی نمیگردد در چنی وضعی شایسته اسـت انسـان مـؤم
جان خود را در طبق اخالص نهاده (و در راه خدا تقدیم کنـد) بـهطور حـتم مـ
شهادت را جز سعادت و زندگی با ستمکاران (و تبدی کنندگان ارزشهای الهـی)
9
را جز درماندگی نمیبینم».
برای حفظ فرهن اسالمی در خانوادهها ،باید اصول ارزشـمند آن را شـناخت و
در ای فضای بحرانی جامعه که بیگانگان از هر طر هجوم آوردهانـد و درصـدد
نابودی آن هستند ،تالش کنیم .باید امتیازات فرهن مترقی اسالم را به خانوادهها
بشناسانیم و شاخصههای تمدن اسالمی را بـا تشـخیص ارزش از ضـد ارزش و
هنجــار از ناهنجــار بیــان نمــاییم .همچنــی بــه تبعیــت از قــرآن ضــم معرفــی
خانوادههــای برتــر ،ماننــد خــانواده حضــرت ابـراهیم  ،حضــرت مــریم ،
حضــرت موســی  ،حضــرت شــعی
پیامبر

و حضــرت یحیــی

و اه بیــت

که خداونـد بـهعنوان الگـوی خانوادههـای ارزشمـدار میشناسـاند،

و یژگیهای آنان را بیان کنـیم .در ایـ فرصـت بـه مـواردی مهـم ،از جـایگزینی
ارزشهای کاذب بهجای ارزشهای اسالمی میپردازیم.
تکفرزندی بهجای چند فرزندی

جایگزینی تکفرزندی بـهجـای چنـد فرزنـدی ،از ارزشهـای جابجـا شـده در
فرهن خانوادههای معاصر است درحالیکه در فرهن اسالمی به ازدیاد نسـ
و فرزندآوری تمکید فراوانی شده و آثار و برکـات آن در زنـدگی دنیـوی و اخـروی
بیان شده است .جا دارد خانوادههای مسلمان به تبعیت از قرآن و سنت در تکثیـر
نس و توسعه نیروی انسانی مسلمان ،نهایت تالش خود را به عم آورند.
 .9سید اب طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .7۱

18



رهتوشه راهيان نور محرم « 9316ویژۀ خواهران»

خداوند متعال در قـرآن کـریم ،داشـت فرزنـدان را نشـانه امـداد الهـی و وسـیله
کهر َ َع َلهیه أم َو َأ أم َ
هد أد أ
قدرتمندی و اقتدار معرفی میکندُ « :ث َّم َر َد أدنها َل ُ
کهم أال َّ
ناکم
ِ
َ
أ َ َ َ
أ
َ
هاکم أکثه َهر نفیههرا ســپس پیــروزی بــر آنــان را بــه شــما
ِبههم أموال َو َبنههین َو َج َعلنه
بازمیگردانیم و شما را بهوسیله اموال و فرزندان تقویت میکنیم و نفرات [رزمی]
9
شما را بیشتر میگردانیم».
طبق ای آیه کثرت فرزندان و داشت نیروی انسـانی بیشـتر ،از نعمتهـای الهـی
است که باید ضم سپاسگزاری ،آنان را در مسیر صحیح هدایت و تربیـت کـرد.
متمسفانه در عصر حاضر ،خانوادهها به تبعیت از بیگانگان و بـه بهانـه مشـکالت
ه
اقتصادی و اجتماعی ،به کاهش نس و تکفرزندی روی آوردهاند و عمال به ایـ
وعده قرآن ،بیتوجهی شده است.

َ َ
رسول گرامی اسالم با تشویق امت به فراوانی فرزنـدان میفرمایـد« :ت َنـاک ُحوا
َ ُ َ ُ َ ِّ ُ
ُ أ ُ َ َ أ َ أ َ َ َ أ ِّ أ
السقط ازدواج کنید ،ایجـاد
ت َن َاسلوا تکث ُروا ف ِننی أ َب ِاهی ِبکم اْلمم یوم ال ِقیام ِة و لو ِب

نس نمایید که در ای صورت جمعیتتان زیاد میشود پس بهراستی مـ در روز
قیامت ،به کثرت جمعیت شما ّامت اسالم ،به سـایر ّامتهـا مباهـات مـیکنم،
أ َ
ّ
َ
حتی به فرزندان سقط شدۀ شما» 2 .امام رضا نیز فرمود« :ت أوفیر ال َولـد ل َن َواِـب
أُ

ِ ِ

ِ ِ ِ ِ

ُ
أ َ ََ
ور تکثیر فرزند بـرای (رویـارویی بـا) سـختیهای روزگـار و
الده ِر و حو ِاد ِث اْلم ِ

پیامدهای زمانه (از برکات ازدواج) است» 3.همچنـان کـه مشـاهده میشـود در
ّ
فرهن اسالمی تعدد فرزندان و زیادی نفرات ،یـک ارزش محسـوب میشـود
ولی امروزه ای مسهله در خانوادهها فراموش یا کمرن شده است.
 .۹اسراء ،آیه .۱
 .2تاجالدی محمد شعیری ،جامع األخبار ،ص .۹5۹
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .۴7۳
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مسکن غربی بهجای مسکن اسالمی

از دیگر ارزشهای جابجـا شـده در خانوادههـا ،جـایگزینی معمـاری غربـی بـا
معماری اسالمی اسـت .در معمـاری اسـالمی کـه گذشـتگان مـا بـه آن توجـه
میکردند ،خانه مسکونی یـک مسـلمان ،بسـتری مناسـ بـرای رشـد فضـای
اخالقی و کمـاالت انسـانی ماننـد :عفـا و حجـاب اسـالمی ،مهمـانداری و
صلهرحم و مکانی برای برگزاری مجالس مذهبی و نیز کانون حیا و آرامش بـود و
خانوادهها از هر لحا راحتتر بودند .آنان به کـالم پیشـوای ششـم شـیعیان

توجه داشتند کهَ « :ث َل َثة ل أل ُم أؤمن ِفیهن َر َاحة َدار َواس َعة ُت َـواری َع أو َر َت ُـه َو ُس َ
ـوء َح ِال ِـه
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِم َن الن ِاس آسایش مؤم در سه چیز است :خانب وسیعی که نادیدنیها و نـاموس

او را بپوشاند و اسرار خانوادگی او را از مردم پنهان دارد».

9

وا ۀ «مسک » از سکون و سکینه به معنای مح آرامـش و امنیتخـاطر اسـت
لذا مسک هر انسانی بایـد یکـی از عوامـ مهـم آرامـش در زنـدگیاش باشـد.
خانهای که انسان نتواند در آن با آرامش کام از باورها و فرهنـ اصـی خـویش
پاسداری کند ،بهراحتی از میهمانش پذیرایی و صلهرحم نماید ،اسالمی نیسـت.
آیا امروزه در ای برجهای بلند که پنجرههای منازل به همدیگر اشرا دارنـد و بـا
زحمت زیاد از نگاههای هوسآلود دیگران میتوان جلوگیری کرد و ساکنان آنهـا
از راهروهای خلوت و آسانسورهای مشترک رفتوآمد میکنند ،آرامـش خـاطر و
امنیــت اخالقــی وجــود دارد؟! رعایــت اصــول و ارزشهــای اســالمی در
ساختمانسازی موضوعی بسیار اساسی است .در گذشته روبهقبله بودن اتاقها و
روبهقبله نبودن سـرویسهای بهداشـتی و مسـائلی ازای دسـت ،موجـ حفـظ
ارزشهای اسالمی میشد.
 .9شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،۹ص .۹5۱
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رهتوشه راهيان نور محرم « 9316ویژۀ خواهران»

در معماری ّ
سنتی برگرفته از فرهن اسـالمی ،حجابهـای سـاختاری بسـیاری
وجود داشت .در بسیاری از خانههای ّ
سنتی ایران ،دو بخش درونی و بیرونی بود.
قسمت بیرونی برای آمدوشـد میهمانـان و غریبـهها فـراهم میگشـت و قسـمت
درونی ،سرای آسایش محارم و اه خانه بود اما پس از هجوم فرهنـ غربـی و
غلبب ارزشهای کاذب بر فرهن اسالمی ،گذشته از اینکه وضـعیت انـدرونیها
تجمالتی شده ،متمسفانه نمـای بیرونـی سـاختمانها هـم بـه بهانـه زیباسـازی،
تبلیغکنندۀ فرهن بیگانه شده است و امروزه خانـههای تجمالتـی زیـادی دیـده
میشود ،درحالیکه دوری از تجمـ و اشـرافیگری یکـی از دیگـر و یژگیهـای
منازل اسالمی است.
برخال افکاری که در حال حاضر در میان اشرا جامعه وجود دارد و پولداران
تجم گرا درصدد تقلید یا تروی الگوهای بیگانه هستند ،قرآن دربـاره خانـههای
اشرافی که صاحبانشان به آن نیاز ندارنـد و آن را بـرای فخرفروشـی بنـا میکننـد،

ون ب ُکل ری َت أع َب ُث َ
ََأُ َ
ون آیا در دامنههای کوه برای عبث خانه بنـا
فرموده است« :أتبن ِ ِ ِ
9
میکنید».

ساخت کاخها و برجهای بلنـد و اشـرافی ،نـهتنها در آیـی اسـالم ،مایـه فخـر و
ه
مباهات بهحساب نمیآید ،بلکه اسالم ،شدیدا بـا آن بـه مقابلـه برخاسـته و آن را
مایه دنیاپرستی و خواری انسانها دانسته است خداوند متعال در ادامه آیـه فـوق

کم َتخ ُل ُد َ
میفرمایدَ « :و َت َّتخ ُِ َ
ون َم َصان َ َل َع َّل أ
ون آیا شما قلعهها و کاخهای استوار
ِ
ِ

و مجل برمیگیرید که شاید جاودانه بمانید؟»

2

البته آپارتمانهای امروزی که از روی ضـرورت بـرای اقشـار آسـی پذیر جامعـه
 .9شعراء ،آیه .۹18
 .2شعراء ،آیات .۹1۱ - ۹18
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ساخته میشود ،از ای قاعده مستثناست زیرا بـرای تجمـ گرایی و فخرفروشـی
ساخته نشده اسـت گرچـه بایـد آداب اسـالمی و قـوانی آپارتماننشـینی در آن
رعایت شود.
جابجایی حریمهای شرعی

بیتوجهی به فرهن اسالمی و رعایت نکردن روابـط شـرعی بـی زن و مـرد در
خانوادهها و جایگزینی ارتباط آزاد ،از دیگر موارد دگرگونی ارزشهاست اگرچـه
امروزه اغلـ خانوادههـا ناگزیرنـد در مجتمعهـای مسـکونی انبـوه و خانـههای
کوچک زندگی کنند ،ای امر نباید مانع رعایت حریمهای شرعی در خانه شـود
چهبسا رعایت نکـردن همـی نکـات بـهظاهر سـاده و پیشپاافتـاده ،پیامـدهای
جبرانناپذیری در زندگی مشترک داشته باشد .رعایت حریمهای فیزیکی ،حـریم
بی والدی و فرزندان و حریم فرزندان با یکدیگر از موضوعات مهمی اسـت کـه
در آموزههای دینی بر آن تمکید بسیاری شده است.
از بی رفت آبرو ،تزلزل بنیان خانواده ،قطع رزق ،در دنیـا و حسابرسـی سـخت،
گرفتار شدن به قهر الهی و آتش ّ
جهنم ،ازجمله آثار شوم اخروی رعایـت نکـردن
حریمهای شرعی در فضای خانواده است.
آیا بیتوجهی به رعایت حریم و داشت ارتباطات آزاد و راحت همراه بـا اخـتالط
محرم و نامحرم ،دلی بر تمدن ،روشنفکری و پیشرفت است و از آنسو ،مراعات
حریمهای شرعی و حفظ مرز میان محـرم و نـامحرم ،دلیـ بـدبینی و سـیاهدلی
است؟ خیر ،تمام ای ها برای پیشـگیری از انحرافـات احتمـالی اسـت هماننـد
اجباری بودن بست کمربنـد ایمنـی بـرای راننـده و سرنشـینان خـودرو کـه بـرای
جلوگیری از خطرات احتمالی است .به ای جهت رسول خـدا طبـق فرمـان
َ أ
ُ َ َ أ
ِّ
ِّ
جـال میـان زنـان و مـردان
فاس الن ِ
ساء و ان ِ
الهی فرمان دادِ « :ب ِاعدوا بین ان ِ
فـاس الر ِ
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نامحرم فاصله ایجاد کنید!»

9

جابجایی آداب و شرایط خواستگاری

از موارد جابجایی ارزشها و ضد ارزشها ،خواستگاری و معیارهـای آن اسـت.
امروزه متمسفانه معیارهای خواستگاری دگرگون شده و مالکهـای مـادی ،جـای
معیارهای اخالقی را گرفته است .در ادامه به چند نمونه اشاره میشود.
اول) تبدیل معیارهای اخالقی به مادی

ای روزها خواستگاریها میدان مبارزه جهت محک مالی طـرفی شـده اسـت و
معیارهای اخالقی و اینکه پسر و دختر تـا چنـد انـدازه انسـانهای تربیتیافتـه و
خودساختهای هستند ،موردتوجه قرار نمیگیرد .رسول خـدا فرمـوده اسـت:
َ
َ َ
َ
َ
َ
« َم أن ت َزو َج أام َرأة ّل َیت َزو ُج َها ِإّل ِل َج َم ِال َها ل أم َیر ِف َیها َمـا ِیحـب َو َم أـن ت َزو َج َهـا ِل َم ِال َهـا ّل
َُ َ َ
ـیکم ب َـَات ِّ
کل ُه الل ُه إ َلیه َف َع َل أ
الـدین هـر کـس زنـی را فقـط بـرای
َیت َزو ُج َها ِإّل له و
ِ ِ
ِ ِ
زیباییاش انتخاب کند به خواستهاش نخواهد رسـید! و کسـی کـه زنـی را بـرای
مالش برگزیند ،خداوند وی را به آن ثروت واگذار کند بر شـما بـاد بـر انتخـاب
زنان با دیانت» 2.البته اگر زیبایی ،ثروت و امکانات مادی بـا سـایر شایسـتگیها
ه
همراه باشد ،قطعا در فرهن اسالمی ارزش محسوب میشود.
دوم) شکسته شدن حریمهای شرعی و قانونی

ه
خواستگاری شرعی و قانونی آدابی دارد که اگر رعایت شود ،یـک زنـدگی کـامال
موفق در انتظار زوجی خواهد بود .ازجمله اینکه خواسـتگاری بایـد در فضـایی
ه
کامال شرعی حفظ حریمهای ّ
معی انجام شود چنانکه قرآن کریم به آغاز رابطه
 .9عجلونی ،کشف الخفاء ،ج  ،۹ص .17۱

 .2شیخ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج  ،7ص .۴۱۱
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حضرت موسی و دختر شـعی پیـامبر کـه هـر دو دارای صـالحیتهای
اخالقی و معنوی فراوانی بودند ،اشاره میکند و رفتار ارزشی آنـان را میسـتاید و
ُ َ
َ َأ
اءت ُ ِإ أح َداه َما ت أمشهی َعلهی
در مورد نجابت و حیای دختر جوان میفرماید« :فج
َ أَ َ َ َ َ ََ
أاست أحیاء َق َال أت إ َّن َأبی أید ُعوک ل أ
یج ِزیک أجر ما سهقیت لنها پـس یکـی از آن دو
ِ
ِ
ِ
[دختر] درحالیکه باحالت شرم و حیا گام برمیداشـت ،نـزد او آمـد [و] گفـت:
9
پدرم تو را میطلبد تا پاداش اینکه [دامهای] ما را آب دادی به تو بدهد».
یک جوان مسلمان مراحلی را در خواستگاری طـی میکنـد و آداب شـرعی آن را
رعایــت مینمایــد اول :دختــری را ب ـرای خواســتگاری انتخــاب میکنــد .دو:
موردتحقیق و بررسی قرار میدهد .سوم :یکی از نزدیکان خود را بـرای گفتگـو و
اطالع از خواستهها و شرایط خانواده دختر میفرستد .چهارم :دربارۀ پـذیرش یـا
رد وصلت تصمیم میگیرد .پنجم :پس از شناخت اولیه و پـذیرش ،او را میبینـد
و از اوصا ظاهری و باطنی وی اطالع مییابد 2.ششم :آداب دیدن همسر آینده
ّ
(عزم جدی و صادقانه بر ازدواج ،دیدن وجه و کفی  ،جواز نگاه مکرر بـه همسـر
آینده ،صحبت و گفتگو با نامزد با نظارت خانوادهها و گفتگوهای ضروری قب از
عقد) را مراعات میکند.
سوم) افراط و تفریط در خواستگاریها

هر یک از خانوادههای افراطی یا تفریطی بهگونهای ارزشهـا را جابجـا میکننـد.
عدهای که تفریطی عم میکنند و به آداب و دستورات اسالمی پایبند نیستند ،به
 .9قصص ،آیه  .15در آیات بعدی خداوند متعال از روابط ارزشمند آن دو جوان که تبدی به
َ
َ َ َْ
َّ َ
َ ْ َْ
ازدواج رسمی میشود سخ میگوید« :قالت إحدا ُه َما یم َبت ْاس َتج ْرُه إن خ ْیر َم ْاس َتج ْرت القوی
َْ
َ َْ
َ ْ َْ َ ْ
َ
َ
األمی ُ َق َال إنی ُأر ُید َأ ْن ُأ َ
نکحک إ ْحدی ْاب َنتی َه َتی ْ َعلی أن تم ُج َرنی ث َمنی ح َج فإن أت َم ْمت َعش هرا
ٍ
َ َ َّ
ُ ُ َْ َُ ََ
َ
ُ
الل ُه م َ َّ
الصلحی َ ».
فم ْ عندک َو َما أرید أن أش َّق علیک َس َتجدنی إن شاء
 . 2شایانذکر است بر اساس آموزههای دینی ،اطالع از اوصا ظـاهری و بـاطنی ،بـرای هـر دو
طر مجاز است.
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دخترشان اجازه میدهند بدون همراهی َمحرم ،بـه تفـریح و گـردش بـا نـامزدش
متعصـ و افراطیانـد بـدون توجـه بـه ّ
بپردازد .گروهی دیگر کـه ّ
سـنت رسـول
خدا در مورد خواستگاری ،نهتنها قب از ازدواج به خواستگار دخترشان اجازه
دیدن نامزدش را نمیدهند ،بلکه اعالن میدارند که داماد تا شـ زفـا  ،اجـازه
دیدن دختر را ندارد .ای گونه رفتارهای نامشروع ،در بسیاری از اوقات ،منجـر بـه
فجایع اخالقی میشود که پیامدهای بد و ناگواری خواهد داشت .اگر خانوادههـا
و جوانان خواهان حفظ کرامت و ارزش خود هستند به حدود الهی پایبند باشـد
َ َ أ َ َ َّ ُ ُ َ َّ
أ ُ ُ ُ َّ َ َ أ َ ُ
الله َف ُمولئهک ُه ُ
هم
زیرا کهِ « :تلک حدود الل ِ فها تعتهدوها و مهن یتعهد حهدود ِ
ِ
َّ
الظال ُم َ
ون پس اینها حدود الهی است ،از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود
ِ
9
و مرزهای الهی تجاوز کند ،بیگمان ای چنی کسانی ستمگرند».
تحقیر بزرگان بهجای تکریم

یکی از سنتهای ارزشمند و پسندیده« ،تکریم بزرگـان در خـانواده» اسـت کـه
متمسفانه امروزه در اثر هجوم فرهن بیگانه ،مورد غفلـت واقـع شـده اسـت .بـر
اساس سـیره نبـی مکـرم اسـالم  ،بزرگـی و شایسـتگی تکـریم ،محـدود بـه
سالمندان نیست و مصادیق متعددی از افراد قاب احترام از قبی مادر ،پدر ،معلم،
عالمان ،شهدا ،خانواده شهدا و رهبران دینی در ای دایره قـرار میگیرنـد .بـه ایـ
جهت پیامبر اکرم ای جابجایی ارزشی را ازجمله عوامـ محرومیـت و فقـر
َ
َ َ َُ
قدیم َع َلی َ
معرفی میکندَ « :الت ُ
اسـم ِه َما از عوامـ فقـر،
الم
شایخ و دعوه الو ِالـد ِین ِب ِ
ِ
2
حرکت کردن در جلوی بزرگان و صدا کـردن پـدر و مـادر بـا نامشـان اسـت».
 .9بقره ،آیه .11۱
 .2پیامبر اسالم ایام و شرایط سختی را در آخرالزمان خبر داده است و بعضی از عل آن را
بیر ُکم َو َس ِّ
غیر ُکم َک َ
چنی میفرماید« :ال َیب َّج ُ َص ُ
الرج أ َب ُاه ای سختیها ازآنجهت است که
بزرگان تکریم نمیشوند و فرزندان بر پدر خویش دشنام میدهند».

جابجایی ارزشهای خانواده در جامعه معاصر
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بدی جهت برخی از محرومیتها و گرفتاریهـای خانوادههـا را بایـد در تحقیـر
بزرگان بهجای تکریم آنها جستجو کرد.
حکایت

پیرمرد به مجلسی شد که پیامبر

در آن حضور داشـت ،وارد شـد .هـر جـای

مجلس را که نگاه کرد ،جایی برای نشست نیافت و کسی هم بـرای او جـایی بـاز
نکرد .حضرت بسیار ناراحت شد و از جا برخاست و جا برای پیرمـرد بـاز کـرد،

َ
َ ِّ َ
آنگاه فرمودَ « :ل َ
یس ِمنا َم أن ل أم َی أر َح أم َص ِغ َیر َنا َو ل أم ُی َوق أر ک ِب َیر َنا از ما نیست کسی کـه

بر خردساالن مهرورزی نکند و سالمندان را تکریم ننماید».

9

خداوند راجع به تکریم بزرگان خانواده میفرماید« :و پروردگار تو مقرر داشته کـه
جز او را نپرستید و با پدر و مادر احسان کنید .اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنـار
ُ
تو به پیری رسند به آنها «ا » مگو! و بر آنها بان مزن و با آنها کریمانه سخ
بگوی و از سر مهربانی ،بال فروتنی بـر آنـان بگسـتر و بگـو :پروردگـارا! آنهـا را
بهپاس آنان که مرا در کودکی پروردند ،ببخشای».

2

مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) راز توفیقاتش را در همی نکتـه میدانـد« :قـم را
رها نمودم و بهتری دوران تحصی و تدریس را رها کردم ،مانـدم و خـدمت پـدر
کردم .پدرم مرا مداوم دعا میکردند .اگـر بنـده در زنـدگی خـود تـوفیقی داشـتم،
اعتقادم ای است که ناشی از همان ّبر و نیکی است کـه بـه پـدر و مـادرم انجـام
دادهام».

3

ذویالحقوق ،افراد مؤثر در جامعه ،امـام و رهبـر جامعـه ،دانشـمندان ،شـهدا و
ّ .9ورام ب ابی فراس ،مجموعة ّ
ورام ،ج  ،۹ص .۴۳
 .2اسراء ،آیات  1۴و .1۳
 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رﻫبری.
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مجاهدان ثابتقدم ،معلم ،استاد ،مربی ،9بزرگ قوم و فامیـ  2،حـامالن قـرآن،
ّ
خادمان جامعه و هرآن کس که به گردن جامعه یا فرد حقی دارد و در جامعه مؤثر
بوده است ،باید بهعنوان بزرگی از بزرگان جامعه شایسته تکریم قرار گیرد .احتـرام
شهید و خـانواده او ،کشـاورزان و پیشـهوران پیشکسـوت ،اولیـای الهـی و دیگـر
بزرگان از مصادیق احترام به بزرگان جامعه به شمار میروند .کسـ توفیقـات در
ه
زندگی ،دریافت احترام متقاب ّ ،
عزت در پیش خداوند و نهایتا آسایش در قیامت،

از برکات تعظیم بزرگان در خانواده و جامعه است.
تحوی نس ناصالح و دارای بیماری روحی بهجای تربیت نس صـالح ،پیـروی
از دشم بهجای حفظ اعتقادات ،بیخیال بودن بهجای تممی نیازهـای خـانواده،
خشونت بهجای محبت ،بیبندوباری بهجای تقـوا و معنویـت ،نـادانی بـهجای
دانش و عقالنیت ،هواپرستی بهجای خداپرستی ،تقلید از بیگانگـان و الگوهـای
غربی بهجای الگوهای اصی و اسالمی ،لباسهـای بیگانهپسـند بـهجای لبـاس
محلــی و اســالمی ،تجم ـ گرایی بــهجای سادهزیســتی برخــی دیگــر از مــوارد
جابجایی ارزشهای اسالمی است که امـروزه در خانوادههـای مسـلمان جریـان
َ َ
ه
ه
َ َّ َ
 .9قال النبی َ « :م ْ ت َعل ْمت م ْن ُه َح ْرفا ص ْرت ل ُه َع ْبدا از کسی که چیزی آموختی ،بنده او
گشتی»( .اب ابیجمهور احسائی ،عوالی اللئالی ،ج  ،۹ص .)1۱1
 .2درب خانه پیامبر به صدا درآمد .حضرت درب را باز کردند .اصـحاب داخـ اتـاق پیـامبر
شدند ،اتاق پر شد .جریرب عبدالله بجلی که رئیس قبیله بود ،آمد و دید که جـایی بـرای نشسـت
نیست و باید در مح کفشها بنشیند ،اما ای مکان مناس رئیس قبیله نبـود .آقـا رسـولالله
عبایشان را به «جریر» داده و فرمودند :جریر عبا را بگیر و په ک و روی آن بنشی  .جریـر عبـا را
گرفت و به چشمانش مالید و گفت :یا رسولالله م آنقدر بیادب نیستم که روی عبـای شـما
َُ َ ُ َ
ّ
ـوم
َ َبنشینم ،اما مرا اکرام کردی خداوند تو را گرامی بدارد .حضرت فرمودند« :اذا جـائکم کـریم ق ٍ
فاکر ُموه زمانی که بزرگ قومی وارد شد او را احترام کنید»( .طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .)1۳
 .3پیامبر اسالم پس از جن احد ،وقتـی میخواسـتند شـهدا را دفـ کننـد فرمودنـد« :اول
آنهایی را دف کنید که قاری قرآن بودند».
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دارد .الزم است که برای نجات نسـ آینـده از انحـرا و خودبـاختگی ،دوبـاره
محور خانوادهها را به مسیر صحیح فرهن اصی اسالمی برگردانیم تا نگرانیهـا
و دغدغههایمان رفع شود.

