
 

 

  
  
  

 قرآنخانواده و عوامل پايداري آن از منظر 

  �اهللا شريفي عنايت
  ، تهرانيئدانشگاه عالمه طباطبا ،گروه معارف اسالمي استاديار
 )1/6/91:تاريخ تصويب  12/3/91:تاريخ دريافت(

  چكيده
ان را بـراي تشـكيل آن   خانواده از نظر قرآن، نهادي است مقدس كه همگ

فراخوانده است و براي پايـداري و اسـتحكام هرچـه بيشـتر آن، تـدابيري      
در اين نوشـتار، سـعي   . هايي را تبيين كرده است انديشيده و دستورالعمل

بر آن است كه عوامل استحكام و پايداري خانواده مـورد بحـث و بررسـي    
داري،  ارسـايي و ديـن  ها همانند پرعايت اصول اخالقي و ارزش. قرار گيرد

مندي از فضايل اخالقي، همتـايي و تناسـب و اصـالت خـانوادگي در      بهره
انتخــاب همســر، مــودت و مهــرورزي زن و شــوهر نســبت بــه يكــديگر،  

پذيري اعضـاي خـانواده خصوصـاً مواظبـت و مراقبـت در امـور        مسؤوليت
دهـي آن بـه نظـام     اعتقادي و اخالقي، كنتـرل تمـايالت جنسـي وجهـت    

، رعايت وظايف اخالقي نسبت به يكديگر، رعايت حقوق در ميان همسري
اعضاي خانواده، كـاهش اختالفـات خـانوادگي و حـل عاقالنـه و عادالنـه       

ترين عوامل استحكام و پايداري خـانواده از منظـر قـرآن     اختالفات از مهم
  . كريم است

  .وادهخانواده، پايداري خانواده، قرآن، ازدواج، اخالق خان: هاكليدواژه

                                                            
�. E-mail: enayat.sharifi@yahoo.com 
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  مقدمه

هـا   ترين نهـاد اجتمـاعي و زيـر بنـاي جوامـع و منشـأ فرهنـگ        عنوان اصلي خانواده به
ها در تاريخ بشر بوده است، پرداختن به اين بناي مقدس و بنيـادين و حمايـت و    وتمدن

اش، همواره سبب اصالح خـانواده بـزرگ انسـاني و     هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالي
ب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به ورطه هالكت و ضـاللت  غفلت از آن، موج

  . بوده است
هـاي فمينيسـم و    بعد از انقالب صنعتي غرب و انقـالب كبيـر فرانسـه، ظهـور جريـان     

متعاقب آن تصويب كنوانسيون رفع تبعيض بر ضد زنان و قوانيني در ايـن راسـتا، ضـربه    
عوارضـي همچـون ايـدز، اعتيـاد،     . شـد  اساسي و مهلكي بر پيكر خـانواده در غـرب وارد  

بنـدوباري جنسـي و متعاقـب آن     هويت در اثر رواج بـي  افزايش طالق، ظهور فرزندان بي
ارتكاب جرايم و مفاسد اجتماعي ـ اخالقي از سـوي چنـين افـرادي و پيـدايش خـانواده       

سان ان(هاي تك والديني، خانواده تك جنسيتي، خانواده دو جنسيتي  بدون فرزند خانواده
  . جامعه را دچار تشنج و بحران ساخته است) و حيوان

اندكــه راهكــار اساســي،  در شـرايط كنــوني همــه دلســوزان جوامــع مختلــف درتــالش 
ها و حفظ و استحكام بنيان آن را در يابند و در اين راستا، باز گشـت   سازي خانواده سالم

ترين سـؤال در   ن رو، مهماز اي. عنوان كتاب زندگي انساني ضروري است به قرآن كريمبه 
عنوان كتاب زندگي، چـه عـواملي را بـراي پايـداري و      به قرآناين پژوهش اين است كه 

كارهـا و   استحكام خانواده، تبيين كرده است؟ و چه تدابيري براي آن انديشيده و چه راه
  هايي را ارائه كرده است؟ دستورالعمل
اي به اهميت و ضرورت تشـكيل   اشاره گويي به اين سؤال، رسد قبل از پاسخ به نظر مي

  .خانواده، داشته باشيم

  ضرورت و اهميت تشكيل خانواده 

اي قائـل   خانواده نهاد مقدسي است كه قرآن، براي تشكيل و قداست آن، اهميت ويـژه 
  :است و همگان را براي ازدواج فرا خوانده و به آن تشويق نموده است
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و الصالحينَ منْ عبادكُم و إِمائكُم إِنْ يكُونُوا منْكُم   و أَنْكحوا الْأَيامى«
همسـر   مردان و زنان بى؛ فُقَراء يغْنهِم اللَّه منْ فَضْله و اللَّه واسع عليم

خود را همسر دهيد، همچنين غالمان و كنيـزان صـالح و درسـتكارتان را    
سـازد   نياز مـى  ان را بىاگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آن

  ).32: نور( »دهنده و آگاه خداوند گشايش

كند كه بايد به امر ازدواج دختران و پسـران   اين آيه به همه پدران و والدين تأكيد مي
مجرد همت گمارند و آنان را دعوت به ازدواج كنند، تنها به دليـل مشـكالت از تشـكيل    

  . ش داده استخانواده نهراسند؛ چرا كه خداوند وعده گشاي
ين فطرى مرا دوسـت دارد بـه سـنت مـن     ياز پيامبر خدا نقل شده است كه هركس آ
اى : نيـز فرمـود  ) 220: 7، ج1372طبرسي، (گرايش پيدا كند و نكاح از سنت من است 

زيرا ازدواج، براى حفـظ چشـم و فـرج،     ،جوانان هر كس قدرت جنسى دارد، ازدواج كند
زيرا روزه بـراى او شـكننده شـهوت    . ى ندارد، روزه بگيردبهتر است و هر كس توانايى مال

از من . از سعيد بن جبير نقل است كه ابن عباس در سفر حج بمن برخورد). همان(است 
سـال ديگـر بـه مـن برخـورد،      . برو ازدواج كـن : گفت. نه: اى؟ گفتم ازدواج كرده: پرسيد
زيـرا بهتـرين ايـن امـت، يعنـى      . برو ازدواج كن: گفت. نه: اى؟ گفتم ازدواج كرده: پرسيد

  ).همان(پيامبر، از همه بيشتر زن داشت 
 مـراه همسـر مالقـات    ه اگر يـك روز از دنيـا مانـده باشـد، خـدا را بـه      : ابوهريره گويد

 كسـى  : بـدترين شـما، مجـردين شـمايند و فرمـود     : از پيامبر خدا شـنيدم كـه  . كنم مى

 اى پـيش   دهـد و ندهـد و حادثـه   كه داراى فرزندى است و قادر است كـه او را همسـر ب  

 انـد   چهـار طائفـه  : فرمـود او همچنـين  ). همـان ( آيد، گناه او بـر هـر دوى ايشـان اسـت    

 كسى كه بـراى فرزنـددار نشـدن ازدواج نكنـد و مـردى      : كند كه خداوند آنها را لعن مي

 كه خود را شبيه زنان كند و زنى كه خـود را شـبيه مـردان كنـد و كسـى كـه مـردم را        

 وقتـى  . را عطـا كـنم  و بيا تا ت: اى بگويد يعنى آنها را مسخره كند و به بيچاره. كندگمراه 

ت هست احتيـاط  ياز حيوانى كه جلو: چيزى ندارم و به نابينا بگويد: كه آمد، به او بگويد
گيـرد، نشـان غلـط     اى مـي  كه حيوانى نيست و به كسـى كـه سـراغ خانـه     كن و حال آن

  ).همان( .دهد مي
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هايي است كه اعضاي خانواده بايد  ايداري خانواده، منوط به تحقق شاخصاستحكام و پ
  :ترين آنها عبارتند از آنها را رعايت كنند، كه مهم

  ها در انتخاب همسر  رعايت اصول و ارزش. 1

ها است كه ممكن است  اي از اصول و ارزش پيوند زناشويي و ازدواج مبتني بر مجموعه
هاي خاصي در انتخاب  در فرهنگ اسالمي الزم است ارزش. در هر فرهنگي متفاوت باشد

تواند آينده زندگي را به خطر اندازد و يا كـار   همسر رعايت شود كه عدم توجه به آنها مي
  :ترين آنها عبارتند از آمدي الزم را از آن بستاند كه مهم

  پارسايي و دينداري ) الف

اسـت و هـر انـدازه ايـن ويژگـي       داري و تقوا از معيارهاي مهم در انتخاب همسـر  دين
تر و پـاي بنـد بـه اصـول خـانواده بيشـتر        تر باشد، رعايت حد و حدود شرعي كامل قوي

تواند به استحكام و پايداري خانواده  تر باشد به همان اندازه مي خواهد بود و هرچه ضعيف
  .آسيب برساند

. محرمـات اسـت   تقوا داراي درجاتي است كه كمترين درجه آن انجام واجبات و تـرك 
دختران و پسران جوان بايد بدانند كسي كه در برابر خداي جهان و خالق هستي كرنش 

اعتنايي نمود، در برابر همسرش كرنش نخواهد كـرد و ارزشـي    نكرد و به دستورات او بي
  . براي او قائل نخواهد شد

كنيـز بـا    عـاً با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمـان بياورنـد، قط  «، قرآنبر اساس آيات 
هرچند زيبايى او شـما را بـه شـگفت آورد و بـه مـردان      ، ايمان بهتر از زن مشرك است

، با ايمان بهتـر از مـرد آزاد مشـرك اسـت     ةبرد دهيد تا ايمان بياورند، قطعاًنمشرك زن 
خوانند و خدا به فرمـان   مى آتش فرا يهرچند شما را به شگفت آورد، آنان شما را به سو

و آيات خويش را بـراي مـردم روشـن     خواند به سوى بهشت و آمرزش مى ]شما را[خود 
  ).221: بقره(»سازد، شايد متذكّر شويد مي
ازدواج پسران و دختران آزاد مسلمان با دختران و پسران آزاد درباره  اين آيههر چند  

كه گاه سـخت شـيفته و شـيداى    است ولى هشدارى به دختران و پسرانى ، مشرك است
شـوند و   يبايى ظاهرى يا موقعيـت مـادى و اجتمـاعى دختـران و پسـران مـى      جمال و ز



 33  اهللا شريفي عنايت / قرآنخانواده و عوامل پايداري آن از منظر  

 

دارى تأكيـد   نيز به مسـأله ديـن   سازند و در روايات هاى و دينى و معنوى را فدا مى ارزش
  . شده است

پسنديد درخواست ازدواج  اگر مردي كه اخالق و دينش را مي«: فرمود) ص(رسول خدا
» كنيـد در زمـين فتنـه و فسـاد بـزرگ پديـد آيـد       اگـر چنـين ن  . كرد او را همسر دهيد

  ).31، 14: 1409حرعاملي، (
  بــه خــاطر  :شــود بــا زن بــه خــاطر چهــار خصــلت ازدواج مــى« :فرمــوداو همچنــين 

 »انوادگى، تو به خـاطر ديـنش ازدواج كـن   خاش، و حسب و نسب  مالش، دينش، زيبايى
  ).همان(

  فضايل اخالقىآراستگي به  )ب

كند و به  ترين عواملى كه همسران را از هم جدا مى ه يكى از مهمدهد ك آمار نشان مى
بنـابراين بهتـرين راه    .گى از فضـايل اخالقـى اسـت    بهره كشاند، بداخالقى و بى طالق مى

تنهـا  ، منظور از اخالق نيـك . باشد اخالق مى مقابله با اين آسيب، انتخاب همسرى خوش
ا خنديدن دربعضي ازمواقع، نـه تنهـا   خوش خُلقي اصطالحي نيست؛ زير و» رويي خنده«

صـفات و خُلـق   «مطابق اخالق نيست، بلكه خالف اخالق است و منظور از اخالق نيـك،  
  . باشد مي» وخوهاي پسنديده از نظرعقل وشرع

قَالَـت إِحـدئهما   «: فرمايـد  با دختران شعيب مـي  )ع( ماجراى موسىدر  قرآن كريم 
يكي از آن دو دختر ؛ )25: قصص( رَْ منِ استَْجرْت الْقَوِى الْأَمينُيأَبت استَْجِرْه إِنَّ خَي

تـواني اسـتخدام كنـي آن كسـي      او را استخدام كن، زيرا بهترين كسي را مي! پدر: گفت
  ).و او همين مرد است(است كه قوي و امين باشد 

  شــود كــه شخصــيت اخالقــى و رفتــارى دختــران شــعيب  اســتفاده مــىه از ايــن آيــ 
ــت  ــوانمردى، امان ــوت و ج ــوده   و روح فت ــوثر ب ــان م   دارى، موســاى جــوان در ازدواج آن

  . است
گويـد از امـام رضـا     شخصى مى .است نهى شده  قخالابدمردان  درروايات نيز ازدواج با

امـا او  . اى پرسيدم كسى از خويشاوندانم از دخترم خواسـتگارى كـرده اسـت    در نامه) ع(
، 100: 1403مجلسي، (» .اگر بداخالق است با او وصلت نكن: داخالق بد دارد، امام فرمو

235.(  
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خوار  دختر خود را هرگز به شراب«: حضرت نقل شده كه فرمود در روايت ديگري از آن
  ).491، 63: همان(» ندهيد و گرنه مانند اين است كه او را به سوي زنا سوق داده باشيد

  همتايى و تناسب .ج

دو انسان و خانواده است، زندگى مشترك، يك پديده مركـب  ازدواج نوعى تركيب بين 
باشـند هـر قـدر بـين ايـن دو عنصـر،        است كه اجزاء اصلى و اساسى آن، زن و مرد مـى 

هماهنگى، هم فكرى، تناسب شخصيت روحى و اخالقى و جسـمى باشـد ايـن تركيـب،     
  . بود تر خواهد تر و جاودانه بخش تر، لذت تر، پرثمرتر، شريف استوارتر، محكم

الخَْبِيثَات للْخَبِيثينَ و الْخَبِيثُونَ للْخَبِيثَات و « :فرمايد در اين مورد مى قرآن كريم 
و  هالطَّيبات للطَّيبِينَ و الطَّيبونَ للطَّيبات أُولَئك مبرََّءونَ مما يقُولُونَ لَهـم مغْفـرَ  

نان پليد براى مردان پليد، مردان پليد بـراى زنـان پليـد و زنـان     ز؛ )26: نور(  رِزقٌ كَرِيم
گوينـد   شان مـى  پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك، اينان از آنچه درباره

  .»بركنارند، براى آنان آمرزش و روزى نيكو خواهد بود
لَا ينكحها إِلَّا  هو الزَّاني همشْرِكَ أَو هالزَّانىِ لَا ينكح إِلَّا زاني«: فرمايد در آيه ديگر مي

مـرد زناكـار جـز زن زناكـار يـا      ؛ )3: نور( زانٍ أَو مشْرِك و حرِّم ذَالك على الْمؤْمنين
زن زناكار جز مرد زناكار يا مشرك را به همسرى نگيـرد و   مشرك را به همسرى نگيرد و

  .»گونه حرام است بر مؤمنان اين
؛ همتايى و تناسب دينى و ايمانى از جمله ؛ايى و تناسب داراى ابعاد مختلفى استهمت

همتـايى  ، همتايى جسمى و جنسى، همتايى اخالقى، همتايى و تناسب فكرى و فرهنگى
و  تناسـب سـنى و علمـى   ، تناسب در زيبايى و خانوادگى، اقتصادى و سياسى، اجتماعى

  . هماهنگى روحى و روانى

  دگي اصالت خانوا) د

  يكي ديگر از معيارهاي انتخاب همسر توجـه بـه اصـالت خـانوادگي فـرد اسـت و اگـر        
فرد اصالت خانوادگي نداشته باشد بر پايه تقوا و دين تربيت نشده باشد، بـه طـور قطـع،    

) ص(رسـول خـدا   . ستوني لرزان وسست براي بر پا كردن خيمه خانوادگي خواهـد بـود  
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: گفتنـد ! اند، بپرهيزيد و خرمي كه در مزبله رشد كرده اي مردم، از گياهان سبز«: فرمود
دختر زيبايي كه در خانواده : اي رسول خدا، منظور از اين جمله چيست؟ در پاسخ فرمود

ناگفته نماند كه اصالت خانوادگي همسر ). 332: 5، ج1365كليني، (»بد رشد كرده باشد
  .بلكه يكي از شرايط است ،تنها شرط نيست

  رورزيمودت و مه. 2

تعالي انسان را طوري آفريده كه وقتي نيازها و مصالح يكديگر را تأمين كنند بـه   خداي
ايـن عاطفـه، بـه شـكل     . كنـد  شـود و رشـد مـي    تدريج رابطه عاطفي بين شان ايجاد مي

توانـد نقـش مهمـي در     آيـد و مـي   نيرومند وبه طور طبيعي، بين دو همسر به وجود مـي 
توان گفت كه نيرومندترين عامـل دوام و رشـد    مي. كند تأمين مصلحت كل خانواده ايفا

در ابعاد مختلـف   قرآن كريمخانواده، عاطفه و محبت اعضاي خانواده به يكديگراست كه 
  :به اين مسأله پرداخته است

  تشويق براي بدست آوردن آرامش روحي و امنيت رواني ) الف

س آرامـش روانـي دارد   انسان جوياي انس و الفت است و در سايه محيط جمعي احسا
تري در محيط خانواده و در پرتو حضور والفت همسر تجربـه   اين اساس را در شكل كامل

محل امنيت و آرامش و سكون است و اضطراب، تشويق و قرآن كند و خانواده از نظر  مي
  : اعتمادي در آن جايي ندارد بي

»داحن نَّفْسٍ وى خَلَقَكُم مالَّذ وهلَ هعج َا وكُنَ إِلَيهسيا لهجوَا زنهم 
شـما را از يـك فـرد آفريـد؛ و     ) همـه (؛ اوخدايي است كـه  )189: اعراف(

  .»همسرش را نيز از جنس او قرار داد، تا در كنار او بياسايد

عنـوان نعمـت    بهچنان از اهميت برخوردار است كه از آن  آن قرآن كريماين مسأله در 
و منْ ءاياته أَنْ خَلَـقَ لَكـم مـنْ    «: شود ن زن و مرد برقرار مىكند كه بي الهى ياد مى

دونَكُم ميلَ بعج ا وهكُنُواْ إِلَيا لِّتَساجوأَز كُمأَنفُسه محر وه    ـاتالََي ـكإِنَّ فىِ ذَال
ي ازجـنس خودتـان بـراي    هاي او اين كه همسـران  ؛ و از نشانه)21: روم(  لِّقَومٍ يتَفَكَّرُون
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تان مودت و رحمـت قـرار داد؛ در ايـن     شما آفريد تا دركنارآنان آفرينش يابيد و درميان
  .»كنند هايي است براي گروهي كه تفكر مي نشانه

  رحمـت،   از منظـور  محبـت و  اين آيه، دوسـتي و  مودت در از اند مقصود مفسران گفته
  زن  يـك از  هـر « :نويسـد  رباره اين آيه ميد يئعالمه طباطبا. مهرباني است شفقت و نيز
  كـه   دو، يـك واحـد   مجمـوع آن  از محتـاج بـه ديگـري اسـت و     به تنهايي ناقص و مرد و

   كـه هريـك از   احتيـاج اسـت   آيد، به همين نقـص و  مي دارد، به وجود ولد توانايي زاد و
   د، زيـرا كنـ  آرامش پيدا مـي  رسيد به او هرگاه و كند دو، به سوي ديگري حركت مي  اين
تـا،   ي، بـي ئطباطبـا (» برطرف نمايـد  احتياج خويش را تمايل دارد محتاج نيز موجود هر
  ).166: 16ج

منظور از جعل در اين آيه، جعل تكويني و جبر نيست بلكه منظور آن است كه خداي 
. اي از همسران دارد كه با دوستي و گذشت با يكديگر برخورد كنند متعال چنين مطالبه

اي مهرورزانه و محبت آميز ميان زوجـين برقـرار    د اين است كه چنين رابطههدف خداون
  .گردد

آيد كه معناي آرامش همان چيزي اسـت كـه انسـان پـس از      از اين آيات به دست مي
  . اضطراب، خستگي و نگراني و يا امنيت پس از خوف و ترس به دست بياورد

  رويتشويق به مهرورزي و تقويت آن از طريق پاداش اخ) ب

تواند خانواده را از خطر اضمحالل حفظ كنـد بـه همـين دليـل      از آنجا كه محبت مي 
  . نمايد تشويق به مهرورزي وتقويت آن از طريق پاداش اخروي مي

فَمنَّ اللَّه علَينَا و وقَئنَا عـذَاب   قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبلُ فىِ أَهلنَا مشْفقينَ«
؛ ما پـيش از ايـن در ميـان خـانواده خودمـان بـا       )27-26: طور( السمومِ

شفقت بوديم، پس خداوند برما منت نهـاد و مـا را از عـذاب جهـنم نگـاه      
  .»داشت

به معناى عنايتى آميخته با ترس است، چون مشفق نسبت به كسى كه به او  »اشفاق«
پـس ايـن   ترسد كه مبادا باليـى متوجـه او گـردد،     اشفاق دارد هم محبت دارد و هم مى

تر از محبت اسـت،   معناى ترس در آن روشن ،متعدى شود »من «كلمه هر وقت با حرف
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تـر از تـرس بـه     معناى عنايت و محبت در آن روشـن  ،متعدى گردد »فى« و اگر با حرف
شود كه ما در دنيا نسبت به خانواده خود اشفاق  پس معناى آيه چنين مى. رسد ذهن مى

هـا   داشتيم و به سعادت و نجاتشـان از مهالـك و ضـاللت    داشتيم، هم آنان را دوست مى
ترسيديم و به همـين منظـور    عنايت داشتيم و هم از اينكه مبادا گرفتار مهالك شوند مى

كرديم و نصيحت و دعوت به سوى حق را از ايشان  به بهترين وجهى با آنان معاشرت مى
  ).15: 19تا، ج طباطبايي، بي: ك. ر(داشتيم  دريغ نمى

  پذيري اعضاي خانواده  سؤوليتم. 3

دهـد، در حقيقـت از حالـت فـردي خـود را خـارج        همين كه فرد تشكيل خانواده مي
تـرين وظـايف و    پـذيرد كـه يكـي از مهـم     هـايي را مـي   كنـد و وظـايف و مسـؤوليت    مـي 

هاي يك فرد مسلمان، مراقبت و مواظبت بـر ايمـان يكايـك اعضـاي خـانواده       مسؤوليت
 هنَارا وقُودهـا النَّـاس و الحِجـار      و أَهليكم   ذينَ ءامنُواْ قُواْ أَنفُسكميأَيهَا الَّ«: است

؛ )6: تحريم( غلَاظٌ شداد لَّا يعصونَ اللَّه ما أَمرَهم و يفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ هعلَيهَا ملَئكَ
هـا و   خويش را آتشي كه هيـزم آن انسـان   خود و خانواده! ايد اي كساني كه ايمان آورده

ها ست، نگه داريد، آتشي كه فرشتگاني بـرآن گمـارده شـده كـه خشـن و سـخت        سنگ
بـه طـور   (انـد   كنند و آنچه را فرمان داده شـده  گيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمي

  .»نمايند اجرا مي) كامل
كنـد تـا او را از چـارچوب     ىاين آيه براى انسان مؤمن خطوط مسئوليت او را ترسيم م

  هاى انسانى و دينـى گسـترده سـوق دهـد، يعنـى       فرديت خارج كند و به سوى خواسته
  به آنجا كه انديشيدن براى رهايى و رستگارى ديگـران همچـون جزئـى از مسـئوليت او     

  به همين جهـت اسـت كـه امامـان راهنمـا در تفسـير خـود        . رود در زندگى به شمار مى
) ع(بـه امـام صـادق   : سليمان بن خالد گفتـه اسـت  . اند ه كريمه تأكيد كردهدرباره اين آي

: شنوند، آيا آنان را به اين امر بخوانم؟ گفت گفتم كه مرا اهل بيتى است كه حرف مرا مى
: 5ق، ج1415عروسـي حـويزي،   ( )هاآليـ : (آرى، خداى عزّ و جلّ در كتابش گفته است«

372.(   
ه    :از ابو بصير روايت است كه گفت   در خصـوص ايـن آيـه پرسـش     ) ع( از ابـو عبـد اللـَّ

: ام را چگونه حفظ كنم؟ گفت دارم و حفظ كنم، اهل خانه توانم نگاه كردم كه خودم را مى
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آنان را به چيزهايى فرمان ده كه خدا آنان را بـه آن فرمـان داده اسـت و از چيزهـايى     «
تـو را ببرنـد، آنـان را حفـظ      بازشان دار كه خدا آنها را نهى كرده است، پس اگر فرمـان 

 »اى اى و اگر نافرمانيت كنند، آنچه را كه بر عهده تو بوده است بـه انجـام رسـانيده    كرده
كند كه خواندن به سوى خدا مسئوليتى واجب  باره تأكيد مى و اين روايت در اين )همان(

همچون  است، و بر او واجب است كه) همسر و فرزندان(هاى خانواده  بر مؤمن در محيط
جا باشد و آنان را به حق بخواند و از باطل نهـى كنـد، و    اى از پروردگارش در آن فرستاده

در ) ع(كند، چنان كه از امام صادق اين كه دعوت را قبول نكنند، مسئوليت را ساقط نمى
  چگونه آنان را نگاه دارند؟: اين باره پرسيدند كه

ولـى آنـان    ،كنـيم  ما امر و نهـى مـى  : ، گفتند»فرمانشان دهيد و نهيشان كنيد«: گفت
چون امر و نهى كنيد، آنچه را كه بر عهـده شـما بـوده اسـت انجـام      «: پذيرند؟ گفت نمى
  ).همان(» ايد داده

 . . .شود؛ تنها تأمين هزينه زندگي، تهيه مسـكن، تغذيـه و   آنچه از اين آيه استفاده مي
ه روح و جـان اعضـاي خـانواده    تر ازآنهـا، تغذيـ   وظيفه پدر و سرپرست نيست، بلكه مهم

نگهداري خانواده به تعليم و تربيت و امر به معروف ونهي از منكر و فـراهم كـردن   . است
مكارم شـيرازي،  (محيطي پاك و خالي از هرگونه آلودگي در فضاي خانه و خانواده است 

1377 :24 ،288.(  
   :رار گرفتـه اسـت  در آيه ديگر مسؤوليت نسبت به نماز اعضاي خانواده مورد تأكيـد قـ  

خانواده خود را به نماز فرمان ده و ؛ )132:  طه( و اصطَبرِْ علَيهَا هو أْمرْ أَهلَك بِالصلَو«
  .» بر انجام آن شكيبا باش

آيد كه نماز تنها يك عبادت فردى نيست كـه شـخص آن را در برابـر     مى از اين آيه بر
ايـن  . وه بر عبادت يك كار اجتماعى هم هسـت بلكه نماز عال. آورد پروردگارش به جا مى

كلمه نخستين داللـت بـر   . شود دانسته مى» يراپاى فش«و » فرمانده«معنى از دو كلمه 
ضرورت التزام جامعه به اين عبادت دارد در حالى كه كلمه دوم حكايـت از آن دارد كـه   

سـتمرار آن  پـس بايـد در ا   ،ها و رنجهاست نماز يك عمل ساده نيست و همراه با مشقت
  ).209: 7 ، ج1377مترجمان، (صبر و پافشارى به خرج داد 

رسيده ) ع(و از حضرت رضا) ع(العابدين از پدرش زين) ع(اخبار بسيارى از حضرت باقر
كه مفادش اينكه حضرت رسالت پس از نزول اين آيـه شـريفه همـه روزه وقـت سـحر و      
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: فرمود كرد و مي ين سالم ميآمد درب خانه على و فاطمه و حسن و حس صبح و شام مي
ركم تطهيـرا   هالصال« رحمكم اللَّه انما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهـ« 
  ).408: 3ق، ج1415عروسي حويزي (

  بـاره توحيـد، پرهيـز از شـرك،      هـاي لقمـان بـه فرزنـدش در     در سوره لقمان نصحيت
  بـه معـروف ونهـي از منكـر، صـبر      توجه به حيات اخروي، توصـيه بـه اقامـه نمـاز، امـر      

بر ناماليمات، تعليم چگـونگي برخـورد بـا مـردم و پرهيـز دادن از رذايلـي چـون تكبـر،         
هـايي اسـت كـه لقمـان بـه       گويي با مردم از جملـه توصـيه   خويي، و نرم فخرفروشي، نرم

تواند الگويي براي روابط مسؤوالنه اعضـاي خـانواده بـا يكـديگر باشـد       فرزندش دارد، مي
  ).19-13: لقمان(

  دهى آن به سمت نظام همسرى كنترل تمايالت جنسى و جهت. 4

  سـازد و زنـدگي مشـترك و پيونـد      ترين عاملي كه زن و مرد را به هم نزديك مـي  مهم
  كنـد و   مـرد نيـاز جنسـي را تـأمين مـي     . كند، غريزه جنسـي اسـت   آن دو را ايجاب مي

زد و ايـن نيـاز تاحـدود زيـادي، پيونـد      سـا  متقابالً زن هم نياز جنسي مرد را برطرف مي
شود، تأمين اين نياز متقابل، مبنا و اساس بسياري از  دائمي يا طوالني آن دو را سبب مي

تعالي براي تداوم اين عامل تدابيري انديشـيده   احكام خانواده است به همين دليل خداي
  : است

  تشويق به ارضاي صحيح تمايالت طبيعي و غريزه جنسي ) الف

  مــت الهــى بــر ايــن اســت كــه قــانون زوجيــت بــر سيســتم حيــات حــاكم باشــد حك
  كه در حيوانات و انسان به صورت تماس جنسى و در گياهان بـه صـورت گـرده افشـانى     

   َولَم يروا إلـى االرض كَـم اَنبتنـا فيهـا مـن كّـل زوج كـريم       ا«: باشـد  و تلقيح مي
هـا زيبـايى    ر آن از هرگونـه جفـت  انـد كـه چقـدر د    ؛ مگر در زمين ننگريسته)7: شعراء(

  »رويانديم؟
واللّه جعل لَكُم من انفسكُم ازواجا و جعل «: فرمايد خدا در مورد زوجيت انسان مى
ـ   هلَكُم من ازواجكم بنين و حفد  هو رزقكُم من الطيبات اَفباطلُ يومنـون و بنعم

خودتـان همسـرانى قـرار داد و از    ؛ و خـدا بـراى شـما از    )72: نحـل ( اللّه هم يكْفرون
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همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پاكيزه به شـما روزى بخشـيد   
  »ورزند؟ آورند و به نعمت خدا كفر مى به باطل ايمان مى) باز هم(آيا 

قدر در انسان شديد است كه اگر مانعى بر سر راه ارضاى طبيعـى آن قـرار    اين نياز آن
  . كند كه آن مانع را برطرف نمايد ه هر قيمت ممكن تالش مىبگيرد ب

نسائكُم هنَّ لباس لَّكُم و أَنتُم لباس لَّهنَّ علم   الصيامِ الرَّفَثُ إِلى هأُحلَّ لَكُم لَيلَ«
ـ  فَا عع و كُملَيع فَتَاب كُمتخَْتَانُونَ أَنفُس كُنتُم أَنَّكُم اللَّه   نَّ وـرُوهاشفَـالَْنَ ب نكُم

تىواْ حاشْرَب كلُُواْ و و لَكُم اللَّه ا كَتَبتَغُواْ مينَ  ابتَبي    طنَ الخَْيم ضيطُ الْأَبالْخَي لَكُم
نـتُم عكفُـونَ فـىِ    الْأَسود منَ الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلى الَّيلِ و لَا تُباشرُوهنَّ و أَ

اللَّـه ءاياتـه للنَّـاسِ لَعلَّهـم         الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَلَا تَقْرَبوها كَذَالك يبينِ
هاى روزه، همخوابگى با زنانتان بر شما حالل گرديده است،  ؛ در شب)187: بقره(  يتَّقُون

دانست كه شما با  ى آنان لباسى هستيد، خدا مىآنان براى شما لباسى هستند و شما برا
در (كرديد، پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت پس اكنون  خودتان ناراستى مى

با آنان همخوابگى كنيد و آنچه را خدا بـراى شـما مقـرر    ) توانيد هاى ماه رمضان مى شب
  . »داشته طلب كنيد

اين . هاى ماه رمضان نداشتند در شب در آغاز مسلمانان حق غذاخوردن و همبسترى را
زن و مرد را بدون قرآن . دارد آيه با به رسميت شناختن اين نياز، اين ممنوعيت را بر مى

. دهـد  دليل موجه به نياز طبيعى يكديگر پاسخ ندهد ناشزه و مورد بازخواسـت قـرار مـى   
ا فَالَ جنَاح علَيهِمĤ أَن يصلحا بينَهما خَافَت من م بعلها نُشُوزا أَو إِعرَاضً هوإِنِ امرَأَ«

؛ و اگـر زنـى از شـوهر خـويش، بـيم ناسـازگارى يـا        )128:نسـاء ( صلْحا والصلْح خَيـرٌ 
گردانى داشته باشد بر آن دو گناهى نيست كـه از راه صـلح بـا يكـديگر بـه آشـتى        روى

  . »گرايند كه سازش بهتر است

  يي گرا ممنوعيت همجنس) ب

گرايى يا لواط، كه در نظام طبيعت جز براي انسان ديده نشده است، حكايـت   جنس هم
اين عمل، چه براي زنان و چه مردان، انحراف اسـت و كيفـر   . بودن آن دارد از غيرطبيعى

تـرين گنـاه در    خداوند خطاب به قوم لوط كه آلوده بـه زشـت  . شديد الهى را در پى دارد
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اند؛ چرا زنان را  دهد كه زنان براى شما آفريده شده ، تذكر مىبودند) لواط(روابط جنسى 
  :رويد؟ آنان اين تذكر را ناشنيده گرفتند رها كرده و دنبال مردان مى

ــى      « ــور م ــنس ذك ــراغ ج ــه س ــما ب ــان، ش ــان جهاني ــا در مي ــد  آي   روي
  آيا ايـن زشـت و ننـگ نيسـت؟ و همسـرانى      ] كنيد؟ بازى مى جنس و هم[

  حقـا شـما   [كنيـد   اى شـما آفريـده اسـت، رهـا مـى     را كه پروردگارتان بر
اگـر از ايـن سـخنان دسـت     ! اى لـوط : گفتنـد ] قوم تجـاوزگرى هسـتيد  

مـن دشـمن   : لـوط گفـت  . شدگان خواهى بـود  برندارى، به يقين از اخراج
سپس ديگران را هالك كـرديم و بـارانى    . . .سرسخت اعمال شما هستم،

» ى بـود بـاران انذارشـدگان   بر آنها فرسـتاديم؛ چـه بـاران بـد    ] از سنگ[
   ).173-165: شعراء(

شـان شـد و باعـث گرديـد      بازى آنان سبب رها كردن همسـران  در اين آيات، همجنس
خانواده آنها از هم بپاشد و همين گناه بزرگ و عمل خالف فطـرت و مخالفـت حكمـت    

  . زوجيت، موجب فرود آمدن عذاب الهى شد

  رانچشم دوختن به كاميابى ديگممنوعيت  )ج

  جـويى دنياطلبـان، شـعلة     نگاه به زر و زيور، زندگى ديگران و چشـم دوخـتن بـه كـام    
  كشـاند   حسد و حرص و طمع را در دل آدمى برافروخته كرده، زنـدگى را بـه آتـش مـى    

  ســازد؛ بــه همــين دليــل خداونــد  و آدمــى را از ســعادت در دنيــا و آخــرت محــروم مــى
  :فرمايد مى

»ينَيكنَّ عدالَ تَم ـرَ    وهز مّـنْهـا مج وأَز نَا بِهتَّعا مإِلَى ميـو  هالْحه   
ــى  ــرٌ و أَبقَ ــك خَي ــه و رِزقُ ربِّ ــنَهم في نَفْتنْيا لــد   ؛ و )131: طــه( ال

  يـا زنـان   [هـايى   هاى مـادى كـه بـه گـروه     هرگز چشمان خود را به نعمت
زودگذر زندگى دنياسـت تـا    ايم، ندوز؛ اينها زيور از كافران داده] و مردانى

روزى پروردگـارت بهتـر و پايـدارتر    ] كـه  بـدان [آنان را در آن بيازماييم و 
   .»است
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  بند و باري شكنى و بي حفظ عفاف و پرهيز از حريم) د

  عفتـى   دامـن باشـند و از بـى    ، به مردان سفارش شـده اسـت كـه پـاك    قرآن مجيددر 
الَّذينَ (قَد أَفْلَح الْمؤْمنُونَ«: ى برقرار شـود دورى كنند تا نظام خانواده به درستى و پاك

فَعلُونَـو   ههم فىِ صلَاتهِِم خَاشعونَو الَّذينَ هم عنِ اللَّغْوِ معرِضُونَو الَّذينَ هم للزَّكَو
يمـانهُم فَـإِنهُم غَيـرُْ    الَّذينَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَإِلَّا على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَـت أَ 

و به راسـتى كـه    ؛ )7-1: مؤمنون( وراء ذَالك فَأُولَئك هم الْعادونَ  ملُومينَفَمنِ ابتَغَى
اند، مگر در مورد همسرانشان يا كنيزانى كه به  مؤمنان رستگار شدند و همانا كه پاكدامن

وهش نيست؛ پس هركه فراتر از اين جويـد،  اند، كه در اين صورت بر آنان نك دست آورده
  . »تجاوزگر است

هاي خود همسران انتخاب نمايند تا  دهد كه با دارايي درآية ديگر به مردان دستور مي 
و أُحلَّ لَكُم ما وراء ذلكُـم أَنْ تَبتَغُـوا بِـأَموالكُم محصـنينَ غَيـرَ      «: پاكدامن باشند

اختيار كنيـد،  ] زناني را[راى شما حالل است كه با دارايى خود ؛ ب)24: نساء( مسافحينَ
  . »كه پاكدامن باشند و از زنا خوددارى كنيد درحالى

  رعايت وظايف اخالقي . 5

ــي   ــام اخالق ــرآن در نظ ــديگر داراي     ق ــه يك ــبت ب ــانواده نس ــاي خ ــك از اعض   هري
ر ميان آنان بيشـتر  تر و صفا و صميميت د وظايفي هستند كه با رعايت آنها، خانواده گرم

در اينجا فقط بـه برخـي از آنهـا اشـاره     . و خانواده از پايداري بيشتر برخوردار خواهد شد
  :گردد مي

  و مودت زن و شوهر نسبت به يكديگر  مهرورزى) الف

كـانون  . محبـت و مهـرورزى اسـت   ، هر نسبت به يكديگروترين وظايف زن و ش از مهم
گيـرد و بقـا و اسـتمرار آن نيـز      بان و عمل شكل مىخانواده براساس مهرورزى با قلب، ز

  :فرمايد كه خداى تعالى مى چنان؛ مرهون استمرار آن است
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هاى ما اين است كه همسرانى از جنس شما بـراى شـما    از آيات و نشانه«
آفريديم تا در كنارشان آرامش داشته باشيد و بين شما محبت و مهربـانى  

گفتار مرد به همسرش كه «: فرمود) ص(اخد رسول). 21: روم(» قرار داديم
ــو را دوســت دارم، هرگــز از دل او محــو نمــى  حرعــاملي، ( »دشــو مــن ت

  ).10: 7ج1409

  فرزندان نسبت به والدين احسان و نيكى )ب

  نــوزده بــار از احســان و نيكــى بــه پــدر و مــادر ســخن بــه ميــان آورده ، قــرآن كــريم
  و پرسـتش پروردگـار، نيكـى بـه     است و اهميت آن، تا جايى اسـت كـه پـس از توحيـد     

 ربك أَلَّا تَعبدواْ إِلَّا إِياه و بِالْوالدينِ إِحسـنًا   و قَضى«: پدر و مادر سفارش شده اسـت 
جز او را نپرستيد و بـه پـدر و مـادر نيكـى     ، و پروردگارت فرمان داده است؛ )23: اسراء(

  . »كنيد
ارى از خداونـد متعـال يـاد شـده     ذدر كنار شـكرگ  ،ارى از پدر و مادرذشكرگدر قرآن، 

براى من و براى پدر و مادر ؛ )14: لقمان( أَنِ اشْكُرْ لى و لو لديك إِلَى الْمصيرُ«: است
  . »بازگشت همه شما به سوى من است جا آوريد كه شكر به

  فرزندان با والدين  معاشرت پسنديده) ج

  اى  گونـه  بـه اي دارد؛  بـا پـدر و مـادر اهميـت ويـژه     داشتن رفتار شايسـته و پسـنديده   
  بـا   ، سـخن گفـتن  كه نگاه فرزنـدان بـه آنـان بايـد بـا چشـمى پـر از رحمـت و محبـت         

  با زبـانى سرشـار از لطافـت و ادب و رفتارشـان بايـد سراسـر خضـوع و تواضـع         والدين، 
  . باشد

هـاى   و بـال ؛ )24: اسراء( هالرَّحم منَ   و اخْفض لَهما جنَاح الذُّلّ«: فرمايد خداوند مى
  . »روتواضع خويش را از محبت و لطف در برابر آنان فرود آ

  وظيفـه فرزنـد، بردبـارى و رفتـار پسـنديده بـا        ،حتى اگر پدر و مـادر مشـرك باشـند   
  إِن جاهـداك علـى أَن تُشْـرِك    « :آمده اسـت  قرآن مجيدكه در  چنان؛ باشد آنان مى

سا لَيرُوفًـا    بىِ معا منْيا فـىِ الـدمهباحص ا ومهعفَلَا تُط لْمع بِه ؛ )15: لقمـان ( لَك  
  چـه آگـاهى بـه آن     آن] براسـاس [تـالش كردنـد كـه تـو     ] پـدر و مـادر  [و هرگاه آن دو 
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  ولـى بـا آن دو بـه شايسـتگى رفتـار      ، از ايشان اطاعت مكـن ي، ندارى به من شرك بورز
  . »كن

  والدين نسبت به فرزندان  سوزىمحبت و دل)د

، ايـن اسـاس   و بـر  استترين وظايف اخالقى آنان  محبت و دلسوزى پدر و مادر از مهم
  سـازند و تمـام تالششـان را     تمام امكانـات را بـراى رشـد و تربيـت فرزنـدان آمـاده مـى       

؛ گيرنـد  هاى دشمنان و زنده بودن، به كـار مـى   براى حفظ آنان در خطر حوادث و توطئه
موسـى أَنْ     و أَوحينَـا إِلـى أُم  « :آمـده اسـت   )ع(مادر حضرت موسـى  بارةكه در انچن

مفىِ الْي يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضو ما به مادر موسى الهام كـرديم  ؛ )7: قصص(   أَر
را به دريـا   پس از آن، او، كه او را شيرده و هنگامى كه بر او ترسيدى وى را به دريا افكن

  .»افكند

  رعايت حقوق متقابل . 6

  هـايي پيـدا نشـود،     براي اينكه در روابط خانوادگي اختالفـات و كشـمكش   قرآن كريم
  براي هر يك از اعضاي خانواده در قبال سـاير اعضـا، حقـوق و وظـايفي را معـين كـرده       
  است، حقوق مشـترك و اختصاصـي ميـان زن و شـوهر، حقـوق متقابـل ميـان والـدين         

وظيفه مادرى را به سوره بقره،  233همانند اينكه در آيه . و فرزندان را معين كرده است
اين حق را هم به او داده است كه بـه   ،طور تكوينى و تشريعى بر عهده زن گذاشته است

فكر معاش نباشد، مخارج خوراك و پوشاك و نيازهاى زندگى او را بر عهده مرد گذاشـته  
  :است

»ت ــدل الْــولَـــ ونَ أَوــعرْضأَن اي ادــنْ أَرمنِ للَينِ كَــاملَيــونَّ حهد  
الرَّضَاع متيه   لَـه لُـودولَى الْمعالَ     و رُوفعنَّ بِـالْمتُهـوسكـنَّ وقُهرِز  

  ؛ مــادران، فرزنــدان خــود را دو )233: بقــره( تُكَلَّــف نَفْــس إِالَّ وســعها
دهنـد، ايـن بـراى كسـى اسـت كـه بخواهـد دوران         ىسال تمام، شـير مـ  

شيرخوارگى را تكميل كند و بر آن كس كـه فرزنـد بـراى او متولـد شـد      
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الزم است خـوراك و پوشـاك مـادر را بـه طـور شايسـته در مـدت        ) پدر(
   .»شيردادن بپردازد

  هاي خانوادگي كاهش اختالف. 7

و اختالفـات زن و شـوهر    يكي از عوامل سست كننده پايه و اسـاس خـانواده، دعواهـا   
هــا،  هــا، نــداري هــاي نــا بــه جــا، بــه رخ كشــيدن عيــب اســت، غرورهــاي كــاذب، توقــع

.  . .توجهي بـه وضـعيت و اوضـاع همسـر و     حساب، بي هاي بي بازي ها، هوس خودپسندي
  كنـد كـه در بعضـي از مـوارد      شيريني زندگي را در كام انسان به تلخي زهر تبـديل مـي  

  رســد و اقــدام بــه طــالق و خودكشــي  دو طــرف بــه پايــان مــيصــبر و تحمــل يكــي از 
  . كنند مي

دهـد   براي اينكه اين گونه اختالفات پديد نيايد به زن و شوهر دستور مـي قرآن از نظر 
ها يكديگر را بپوشانند و اسرار يكـديگر را حفـظ كننـد و زينـت      ها و عيب ها، زشتي بدي

؛ آنها لباس شما هستند )187 :بقره( تُم لباس لَهنهنَّ لباس لَكُم و أَنْ«: يكديگر باشند
  . )هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد(و شما لباس آنها 

نيز به مردان دستور داده است كه با همسر خود با اخالق نيكو رفتـار كننـد و اسـباب    
ه و با آنان، ب؛ )19: ءنسا( و عاشرُِوهنَّ بِالْمعرُوف«: آرامش او را با رفتار خود فراهم آورند

رسـول خـدا   . در احاديث نيز به اين مسأله سفارش شده است. »طور شايسته رفتار كنيد
  : فرمود) ص(

؛ )98: 3تـا، ج  فيض كاشـاني، بـي  (اكمل المؤمنين ايماناًاحسنهم خلقاً و الطفهم باهله «
ه اش از ترين مؤمن است و به خـانواد  ترين ايمان از آن مؤمني است كه خوش خلق كامل

زن همچون مرد وظيفه دارد به همسر خود وفادار باشـد، از شـوهر   . »تراست همه مهربان
  . خود اطاعت كند، پاكدامن باشد و بد رفتار او را تحمل كند

زن هرگاه نماز و روزه واجب خود را انجام دهـد و پاكـدامني   «: فرمود) ص(رسول خدا 
نيـز  ). همـان (گـارش وارد خواهدشـد   كند و شوهرش را اطاعت نمايد، بـه بهشـت پرورد  

زني كه بر بد خلقي شوهرش شكيبايي كنـد، خداونـد پاداشـي همچـون آسـيه      «: فرمود
  ).همان(» همسر فرعون به او خواهد داد
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  حل عاقالنه و عادالنه اختالفات . 8

فكري و مشورت نتـوان   در زندگي خانوادگي ممكن است اختالفاتي پيش آيد كه با هم
تواند بـه اسـاس خـانواده لطمعـه جبـران       تداوم چنين وضعي مي. رسيد به نتيجه قطعي

عنـوان سرپرسـت خـانواده معرفـي      در چنين موردي مرد را بـه قرآن . ناپذيري وارد سازد
؛ و اگر شرايطي پديد آيد كـه مـرد   )34: نساء(الرجال قوامون علي النساء«كرده است 

ر چنين شرايطي به منظـور حفـظ   نتواند مشكالت و اختالفات پيش آمده را حل كند، د
  : حريم خانواده و جلو گيري از فروپاشي آن، اصل صلح و سـازش را مطـرح كـرده اسـت    

خَافَت من بعلها نُشُوزا أَو إِعرَاضًا فَلَا جنَاح علَيهِما أَن يصلحا بينهُمـا   هو إِنِ امرَأَ«
  ؛)128: نساء(صلْحا و الصلْح خَيرٌْ 

و اگر زنى، از طغيان و سركشى يا اعراضِ شوهرش، بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم 
و صلح، .) اى از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظر نمايد و زن يا مرد، از پاره(صلح كنند 
  .» بهتر است

هاي سابق، مشكالت و اختالفات خانوادگي حل نشد، اسـالم   اگر با هيچ يك از راه حل
  كنـد كــه از افـراد بــا تجربـه و خيــر خـواه اســتفاده شـود و آنهــا حكميــت       مــيتوصـيه  

  و إِنْ خفْتُم شقَاقَ بينهِِما فَابعثُواْ حكَما منْ أَهلـه  «: ميان همسران را بر عهده بگيرند
 اللَّه كـاَنَ عليمـا خَبِيـرًا    و حكَما منْ أَهلها إِن يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينهُما إِنَّ

بيم داشته باشيد، يـك داور از  ) همسر(و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو ؛ )35: نساء(
). تا به كار آنـان رسـيدگى كننـد   (خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد 

كند زيرا  نها كمك مىاگر اين دو داور، تصميم به اصالح داشته باشند، خداوند به توافق آ
اگر بـه هـيچ صـورتي نتوانسـتند     .  خداوند، دانا و آگاه است و از نيات همه، با خبر است

كانون خانواده را حفظ كنند و از فروپاشي آن جلو گيري نمايند، آخـرين راه حـل مـورد    
  :تأييد قرآن، طالق و جدايي عادالنه است

و  هالنِّساء فَطَلِّقُوهنَّ لعدتهِِنَّ و أَحصواْ الْعـد إِذَا طَلَّقْتُم     يأَيهَا النَّبىِ«
اتَّقُواْ اللَّه ربكُم لَا تخُْرِجوهنَّ من بيوتهِنَّ و لَا يخَْرُجنَ إِلَّا أَن يـأْتينَ  

فَقَـد ظَلَـم   و تلْك حدود اللَّه و من يتَعد حدود اللَّه  همبينَ هبِفَاحشَ
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فَإِذَا بلَغْـنَ أَجلَهـنَّ   *نَفْسه لَا تَدرِى لَعلَّ اللَّه يحْدثُ بعد ذَالك أَمرًا
فَأَمسكُوهنَّ بِمعرُوف أَو فَارِقُوهنَّ بِمعـرُوف و أَشـهِدواْ ذَوى عـدلٍ    

نكمم   ادواْ الشَّهيمأَق وه  كُمذَال لَّهل   و نُ بِاللَّـهـؤْمن كاَنَ يم ظُ بِهوعي
! اى پيـامبر ؛ )2-1: طالق( الْيومِ االَْخرِ و من يتَّقِ اللَّه يجْعل لَّه مخَْرَجا

هر زمان خواستيد زنان را طالق دهيد، در زمان عده، آنها را طالق گوييـد  
نكـرده   زمانى كه از عادت ماهانـه پـاك شـده و بـا همسرشـان نزديكـى      [

، و حساب عده را نگه داريـد و از خـدايى كـه پروردگـار شماسـت      ]باشند
در دوران (هايشان بيرون كنيـد و نـه آنهـا     بپرهيزيد نه شما آنها را از خانه

بيرون روند، مگر آنكه كار زشت آشكارى انجـام دهنـد ايـن حـدود     ) عده
ه تـو  خداست، و هر كس از حدود الهى تجاوز كند به خويشتن ستم كـرد 

فـراهم  ) و وسـيله اصـالحى  (دانى شايد خداوند بعد از اين، وضع تازه  نمى
ـ    طرز شايستهه و چون عده آنها سرآمد، آنها را ب !كند ه اى نگه داريـد يـا ب

اى از آنان جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد  طرز شايسته
منان به خدا و روز و شهادت را براى خدا برپا داريد اين چيزى است كه مؤ

و هـركس تقـواى الهـى پيشـه كنـد،      ! شـوند  قيامت به آن اندرز داده مـى 
  .»كند خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى

  گيري بندي و نتيجه جمع

نهاد مقدسي است كه همگان را دعوت به تشكيل آن نموده  قرآن كريمخانواده از نظر 
ترين آنهـا عبارتنـد    انديشيده است كه مهماست و براي پايداري و استحكام آن، تدابيري 

  :از
ترين آنها، پارسايي و دينداري، آراستگي به  هاي انتخاب همسر كه مهم رعايت معيار. 1

  . باشند فضايل اخالقي، همتايي و تناسب و اصالت خانوادگي مي
محبت و مهرورزي زن وشوهر نسبت به يكديگر كه در ابعاد مختلف به آن پرداخته . 2
  .است
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  مســؤوليت پــذيري اعضــاي خــانواده نســبت بــه يكــديگر مخصوصــاً پــدر نــه تنهــا . 3
  در تغذيه، رفاه و پوشاك، بلكـه در تغذيـه روحـاني و مراقبـت بـر تعلـيم وتربيـت آنـان         

  .است
تـرين آنهـا    كنترل تمايالت جنسي براي جلـوگيري از انحرافـات جنسـي كـه مهـم     . 4

جنسـي، ممنوعيـت هـم جـنس گرايـي،      عبارتند از ارضاي صـحيح تمـايالت طبيعـي و    
  .ممنوعيت چشم دوختن به كاميابي ديگران و رعايت عفاف و حجاب

ترين آنها عبارتند از مودت و مهرورزي اعضـاي زن و   رعايت وظايف اخالقي كه مهم. 5
شوهر نسبت به يكـديگر، احسـان و معاشـرت پسـنديده فرزنـدان نسـبت بـه والـدين و         

  .زنداندلسوزي وا لدين نسبت به فر
رعايت حقوق اعضاي خانواده مخصـو صـاً حقـوق متقابـل زن و شـوهر نسـبت بـه        . 6

  .يكديگر
براي جلوگيري از اختالفات به هريك از زن  قرآن كريمكاهش اختالفات خانوادگي؛ . 7

هاي يكديگر را بپوشانند و به مـردان   ها و عيب ها، زشتي دهد كه بدي و شوهر دستور مي
  . همسرانشان با اخالق نيكو رفتار نمايندكند كه با  سفارش مي

ــريم. 8 ــرآن ك ــه   ق ــردان را ب ــانوادگي م ــات خ ــراي حــل اختالف ــوان سرپرســت  ب  عن

 خانواده معرفـي كـرده و اگـر شـرايطي پديـد آيـد كـه مـرد نتوانـد مشـكالت خـانواده            

 هـاي   حـل  كنـد اگـر بـا هـيچ يـك از راه      را حل كند، اصل صلح و سـازش را مطـرح مـي   

دهد كه از افراد با تجربه و خيـر اسـتفاده شـود و     الت حل نشد، دستور مييادشده، مشك
حكميت ميان همسران را بر عهده گيرد در غير اين صـورت، طـالق را آخـرين راه حـل     

  .داند مي

  منابع و مĤخذ

  . رآن كريمق
  . ميرالمؤمنيناسسه فرهنگي تحقيقاتي وم :قم. ترجمه دشتي). 1383. (نهج البالغه

  . الميهانتشارات علميه اس :تهران. ولقتحف الع). 1363. (رانيشعبه ح ابن
شـركت چـاپ و   : تهـران . چاپ ششم. جوان و انتخاب همسر). تا بي. (اميني، ابراهيم

  . نشربين الملل
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  . هاي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد). 1377. (تفسير هدايت
نشر  مؤسسه تدوين و: تهران. حيات معقول قرآن نماد). 1384. (جعفري محمد تقي

  . آثار عالمه جعفري
  .مؤسسه آل البيت: قم. وسائل الشيعه). ق1409. (محمدبن حسن ،حرعاملي

  . مؤسسه اسماعيليان: تهران. مفردات الفاظ القرآن). تا بي. (راغب اصفهاني
  .چلچراغ: قم. اخالق زندگي). 1390. (شريفي، عنايت اهللا

  . هجرت: قم. ياخالق قرآن). 1390. (___________
جامعـه  : قـم . الميـزان فـي تفسـير القـرآن    ). تا بي. (سيدمحمدحسين ،يئطباطبا

  .مدرسين حوزه علميه قم
  . ناصرخسرو: تهران. چاپ سوم. مجمع البيان). 1372. (طبرسي، فضل بن شاذان

: قـم . چـاپ چهـارم  . نـورالثقلين ). ق1415. (عروسي حويزي، عبد علـي بـن جمعـه   
  . نانتشارات اسماعيليا

مركزجهـاني   :قـم . هاي بنيادين علم اخـالق  آموزه). 1379. (محمد ،فتحعلي خاني
  .علوم اسالمي

دار احياء : بيروت. مفاتيح الغيب). 1420. (ابو عبد اهللا محمد بن عمر. فخرالدين رازي
  . التراث العربي

  . النشراالسالمي: قم. تصحيح علي اكبرغفاري. البيضاء همحج). تا بي. (فيض كاشاني
  .مؤسسه دارالكتاب: قم. تفسيرقمي). ق1404. (قمي علي بن ابراهيم

. تحقيـق علـي اكبرغفـاري    تصحيح و. اصول كافي). 1365. (محمدبن يعقوب ،كليني
  .دارالكتب االسالميه :تهران
   .الوفاء همؤسس :بيروت. بحاراالنوار). 1403. (محمدباقر ،جلسيم

: قـم . چـاپ سـوم  . رضا فـيض  رجمه عليت. هاي اخالق درس). 1382. (مشكيني، علي
  .انتشارات پارساييان

  . والعصر نشر: قم. اسالم ازدواج در). تا بي. (________
 موزشي وآانتشارات مؤسسه : قم. قرآن اخالق در). 1387. (محمدتقي ،مصباح يزدي

  . پژوهشي امام خميني
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  . دراانتشارات ص :تهران. همچاپ ن. مسأله حجاب). 1373. (مطهري، مرتضي
  . دراص: تهران. دهمچاپ . اخالق جنسي). 1375. (_________

  .انتشارات شفق: قم. خانواده دراسالم). 1364. (مظاهري، حسين
انتشـارات  : قم. چاپ نوزدهم .جوانان و انتخاب همسر). 1382. (مظاهري، علي اكبر

  . پاراسايان
  . الكتب اسالميهدار: تهران. تفسيرنمونه). 1377. (راناهمك مكارم شيرازي و

  . رشيدي :تهران. هدمعراج السعا). 1361. (محمدمهدي ، احمدبننراقي
االعلمــي  همؤسســ :بيــروت. جــامع الســعادات). 1408. (مهــديمحمد مــال ،نراقــي

  .للمطبوعات
  .مؤسسه آل البيت: قم. درك الوسائلتمس). ق1408. (ميرزاحسين ،رينو
  
  


