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الگوهای اخالقی بازگشت به خانواده در جهان معاصر با تأکید بر نظریه شهید مطهری
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چکیده
ای رک دچار مشکل شده و محبتا مودت و رحمتا در میان مهردما روبههکاهخ اسهت.
الگوهای متاددی برای ایجهاد ع مهه بهه خهانواده ارائهه شهده کهه بههنظهر مهیرسهد الگهوی
اخ میای که استاد م هری با تکیه بر تاالیم الههی بهدسهت دادها بهتهری راه بهرای تحکهیم
بنیان خانواده است .ای وژوهخ که به روز توصیفی  -تحلیلی انجام شدها در وی تبیی ای
الگو و نظریه است .هدف وژوهخ ای است کهه نشهان دههد رونهد فالهی اوضهاع فرهنگهی
جا ماه جهانیا مشکل بزرگی برای جاماه اس می است .ای مشهکل در عرفیشهدن دیه و
اخ قا تبلیغات غرِّ و ترویه شههوت ریشهه دارد .بها تبلیغهات فرهنگهی غهرِّا ههدف اک
تشکیل خانواده برای اننان مااصر مبهم شده است؛ چنانکه نمیداندا آیها براسهاس ف هرت
خود به همنرا فرکند و والدی و محبت به آنها نیاکمند است و نیاکهای جننی ابزاری برای
کمک به رفف ای نیاک ف ری است یا خانواده فق بهانهای بهرای رفهف نیهاک شههوانی اسهت و
حرمتا مداست و ارکز دیگری ندارد؟ گروههی نظهر دوم را وذیرفتهانهدا امها اندیشهمندان
 عضو هیأت علمی وژوهشگاه علوم و فرهنم اس می.
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الهیا مانند شهید م هریا نظر اول را ارائه میکنند و ماتقدند تنها راه ساادت بشر باکگشت
به اصل خانواده است و چنی باکگشتی با الگهوی ف هرتا یانهی میهل ف هری کن و مهرد بهه
تشکیل خانوادها مهرورکی به یکدیگرا گرایخ ف ری به همزینهتی عهارفی بها عزیهزان و...
دیر یا کود محقق میشود.
کلید واژهها
خانوادها الگوی اخ میا جهان مااصرا استاد م هری.
مقدمه و بیان مسئله
وضایت کنونی خانواده بنیار نگرانکننده است .تحوالت اجتماعی -فرهنگی مبتنی بر نگاه
شهوانی مرد و کن به یکهدیگر و توجهه صهرف بهه لهذتههای مهادی بهر اسهاس آکادیههای
نامحدود در غرِّا به تزلزل و فروواشی نههاد خهانواده منجهر شهده اسهت؛ چراکهه براسهاس
آکادی م لق و هدف مرارگرفت لذتا راه ارضای غریزه جننی جوانانا «انتصاِّ دوست و
رفیق»ا بدون تحمل تکالیف اکدواج و خانهداری و هرگونه منئولیت دیگر است .در جاماهه
آمریکا کنی حق ندارد آکادی جننی را محدود و ضهاب همند کنهد؛ کیهرا بهرخ ف آکادی
محنوِّ می شود .با ای وضایتا دختران و ونران جوان خود را ملهزم بهه تشهکیل خهانواده
نمیبینند (الغف هارا 1404ق :ا .)22یکهی اک عوامهل مهؤمر در ایه وضهایتا دورشهدن بشهر
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

امروک اک اخ ق و واکی و رویآوردن به عرفیگرایی در همه س وح کندگی اسهت .فراینهد
عرفیشدن دی ا مانویت و اخ قا نهادهای اخ قبنیاد ماننهد خهانواده را در ماهرض خ هر
جدی مرار داده است .اندیشههای صرفا مادی درباره اننان و جهانا نهتنها نظام خانواده را به
خ ر میانداکدا بلکه اک بنیاد منهدم میساکد.
ورهیز اک تشکیل خانوادها نهتنها در جوامف بیگانه با تاالیم وحی و نبوتا بلکه در جوامف
اس می نیز رخنه کرده است .یافت نظریهای امیدوارکننهده بهرای حهل ماضه ت وهیخروی
خانوادها ذه دغدغهمند اندیشمندان جاماه اس می را بهه جنهتجو واداشهته اسهت .جایگهاه
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خانواده و منائل مرتب با آن در اندیشه شهید م هری دارای اهمیت ویژهای بهود و او را بهر

آن داشت تا درباره منائل خانواده و فلنفه کندگی خانوادگی بهرور ویهژه تحقیهق کنهد .او
یکی اک شابههای حکمت عملی را شابه نظام خهانوادگی (م ههریا 1386ا ج :22ا )38و
مبحث اخ ق خانواده داننته است.
بررسی وضف موجود جاماه ایران عمق منئله را بیشتر نشان میدهد .افزایخ س اکدواج
و تمایل به تجرد درمیان ونران و دخترانا رشد آمار ویرونران و ویردختهران و روآوردن بهه
نهادهای شبهخانواده مانند اکدواج سفید (بهتقلید اک کشورهای غربی) و افزایخ ر قا نشان
اک بحران در منئله خانواده دارد ( ،http://qudsonline.ir/news/کد.)385276 :
تأسهههیس نههههاد حقهههومی -اخ مهههی اکدواجا بهههرای واسههه بهههه نیهههاک ف هههری بشهههری
است و بههمی دلیلا دی اس م نیز بر تشکیل خانواده تأکید و اصرار دارد .اس م به سرشت
توجه کرده و همانگونهکه در مانونگذاری «اننان ف ری» رادر نظر گرفتهها در موضهوعات
احکههام نیههز ربیاههت و وامایههت آنههان را م حظههه کههرده اسههت و احکههامخ تههابف مصههال و
مفاسد وامای است.همهاینها نشانه هماهنگی احکام و تالیمهات اسه می بها ف هرت اسهت
(الفتا  :1374ا.)31
ای وژوهخ به دنبال واس برای ای ورسخ است که الگوی باکیهابی نظهام خهانواده در
جهان مااصر چینهت و چگونهه میتهوان بهه آن دسهت یافهت؟ ههدف وهژوهخا بهاکخوانی
موضوع خانواده با رویکرد اخ می است که به روز تحلیلی و اسنادی انجام میگیرد .دلیل
تأکید بر نظریات شهید م هریا ای رهنمود امام خمینی است:
«م به دانشجویان و ربقه روشنفکران متاهد توصیه میکنم که کتاِّهاى ایه اسهتاد عزیهز
را نگذارند با دسینههاى غیراس می فراموز شود» (خمینیا 1389ا ج :12ا.)188

منئله اکدواج و خانواده بهدلیل اینکه اک منهائل همیشهگی کنهدگی بشهرا بها ههر دیه و
مذهب و مکتبا بوده استا همواره موردتوجه بوده و افزون برآنچه در متهون دینهی ماننهد
مرآن و روایات آمدها وژوهخهای فراوانهی دربهاره جوانهب گونهاگون آن بها رویکردههای

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

و وجود بشرا چنانکه خداونهد آفریهدها و بهه تمهام خواسهتهههای ف هری و غریهزیاو عمیقهاً

مصتلف در مالب کتاِّا وایان نامه و مقاله انجام شده که میتوان با مراجاهه بهه «کتابشناسهی
سیمای خانواده در مهرآن»ا اک فارمهه عبهادی آقملاهها بهه بصشهی اک آن دسهت یافهت .ایه
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وژوهخ با هدف یافت راهکارهایی برای رهایی اک ضاف و افول خانواده در جههان مااصهر
با رویکرد اخ می و با تأکید بر اندیشه شهید م هری سامان یافته است.
مفاهیم
 .1الگو

واهه الگو ()Patternا به مانی مدلا انگارها شکل و نمونها مالبا ررحا منوال و نقخ بهکار
رفته است (شایانمهرا 1377ا ج :1ا .)79بنا بر تاریفی سادها الگو یا مدلا نمایخ نظری و
سادهشدهای اک جهان وامای است (سوری و تانکاردا  :1386ا )65که اک آن الههام گرفتهه
و ویروی میشود یا ننصهای اک آن برداشته میشود (روشها  :1379ا .)44اصه

ح الگهوا

اک سال 1871ا در مفهومی چندجانبهه بههکار رفتهه کهه گهاهی بیهانگر کیفیتههای رفتهاریا
الگوهای آرمانی و رفتاری و گاهی برای اشاره بهه اصهول فرهنمهها بهوده اسهت (گولهد و
همکارانا  :1376ا.)91
مقصود اک الگوی اخ می درباره خانوادها آن انگاره و مدلی است که جههان مااصهر اک
آن به دلیل غفلت اک خدا و اخ ق اننانی غافل است .الگوهای عرفی امروک فق به فواهر و
لذات فاهری توجه دارند و خانواده را به ویخبرد اهداف دنیایی توصیه مهیکننهدا ولهی در
الگوی اخ میا هدف اک تشکیل خانواده برآوردن نیاک ف ریا تربیت الههیا تکامهلا حفهو
نیمی اک دی و خ صها ساادت دنیا و آخهرت اسهت .الگهوی اخ مهی در مقابهل الگوههای
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

عرفی جهان امروک مرار میگیرد .در دنیای مهدرن بهه اکدواج همچهون یهک مهرارداد کهاری
نگرینته میشود که کن و مرد هرومت بصواهند میتوانند آن را فن کننهد (گیهدنزا :1386
ا)436ا درحههالیکههه اسهه م آن را «میثههاق غلههیو» (ننههاء )21:خوانههده اسههت .مههرارداد
کهاری و اجتمهاعی امهری عرفهی اسههتا امها در

اینکهه ویمهان اکدواج و مهرارداد تشههکیل

خانوادها میثامی منتحکم و مبنهی بهر مهودت و رحمهت بهرای رسهیدن بهه سهکینه (روم)21:
و حفههو دیه اسههتا فراتههر اک فهههم رایههه بشههرا بهههویههژه دنیههای مههادیگههرای امههروک اسههت.
توضیحاتی که در تبیی الگوهای اس می داده شده استا تفاوت الگوی اسه می و الگهوی
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جهان امروک را بهخوبی نشان میدهد.

 .2اخالق

اخ ق جمف خلق یا خل ْق است .واهه خلق یا خل ْق برای سرشهتا سهیرت و اوصهاف بهارنی
اننان و واهه َخل ْق برای صورت و اوصاف فاهری او بههکار مهیرود (ابه منظهورا 1405قا
ج :10ا )86و در اص

حا کاربردهای متفاوتی دارد:

یک .صفات نفنانی که منشأ بروکرفتار خوِّ یا بد میشودا راس باشد یا غیرراس ؛
دو .صهفات راسه و وایهداری کهه موجهب میشهوند افاهالی متناسهب بها آنههاا بهههرور
خودجهوز و بهدون نیهاک بههه تفکهر و تأمهلا اک اننهان صههادر شهود .ایه شهایفتری کههاربرد
اص

حی اخ ق نزد دانشمندان اس می است؛
سه .فضایل و مانی جامف و برآیند صفات نیکو که در حال ترکیبی بهصورت شصصهیت
چهار .دانخ اخ ق که چنی تاریف میشود :دانشهی کهه دربهاره صهفات و رفتارههای

نیک و بد و چگونگی اکتنهاِّ و اجتنهاِّ آنهها و اصه ح رفتارهها در عرصهه خودسهاکی
بحث میکند (مصباحیزدیا  :1382ا.)18-13
در ای وژوهخ اخ ق به مفهوم عامخ بهکار مهیرود و شهامل ملکهات راسه و افاهال
اختیاری اننان است که در ساادت یا شقاوت او تأمیر دارد.
 .3خانواده

خانواده بهمانی اهل خانها به مجموعه افرادی گفته میشود که با هم ویونهد سهببی یها ننهبی
دارند و کیر یک سقف کنهدگی مهی کننهد .بهه مجموعهه خویشهاوندانا خانهدان و تیهره نیهز
خانواده میگویند (مای ا  :1381ذیل خانواده).
ربق سند 2030یوننکوا خانواده مجموعهای متشکل اک دو کن با بچه یا دو مهرد بها بچهه
(بچهای که به فرکندی مبول کردهاند) و یها کن و مهرد و بچهه تاریهف شهده اسهت (ههریسا
 :1395ا .)20ساکمان ملل متحد خانواده را چنی تاریف کرده است« :خهانواده یها خهانوار
به گروه دو یا چند نفری ار ق میشود که با هم کندگی میکننهدا درآمهد مشهتر

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

آدمی درآمده است (شصصیت و سجیت)؛

بهرای

غذا و دیگر ضروریات کندگی دارند و اک رریق خهونا فرکندخوانهدگی یها اکدواجا بها ههم
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ننبت دارند» (نجاریانا  :1375ا .)19ای تاریف مانند تاریف سهند  2030شهامل کنهدگی
مشتر

دو همجنسباک نیز میشود؛ کیرا برای اکدواج و با هم بودن شرط خاصی ندارد .اما

اس ما خانواده را گروهی متشکل اک افراد دارای شصصیت مدنیا حقومی و مانهوی مارفهی
میکند کهه هنهته اولیهه آن را اکدواج مشهروع کن و مهرد تشهکیل میدههد (مهائمیا :1378
ا .)20خانواده کوچکتری واحد اجتماعی است و کندگی مشتر

اننانها تها ومتیکهه

به کن و شوهر و فرکندان و فرکندکادگان و احیانهاً همنهران فرکنهدان آنهها محهدود اسهتا
«کندگی خانوادگی» نامیده میشود (م هریا1384ا ج :14ا.)61
پیشینه شکلگیری خانواده
شماری اک جاماهشناسان ماتقدند ویخ اک شکلگیری خانواده در کندگی بشرا رواب جننی
دچار هرجومرج بوده است؛ برای نمونه اک نظر باخ اوفه ( )Bachofenاننهانا در ابتهداا بهه
شکل گروهی (گلهوار)ا با اخت ط جننی (هرجومهرج) کنهدگی میکهرد (اعهزاکیا :1380
ا .)14در ای دوره هیچ مرد و کنی همنر یکدیگر شهناخته نمیشهدند .باهد اک ایه دورها
بشههر بههه فکههر سههاماندهی ایهه روابهه و تشههکیل خههانواده افتههاد.ای نظههر اک نگههاه مههرآن
درست نینت؛ کندگی بشر با تشکیل خانواده آغاک شده (نناء1:؛ اعراف )89:و انبیهای الههی
خود به تشکیل خانواده مقید بودهاند (رعهد )38 :و یکهی اک رسهالتههای ایشهان دعهوت بهه
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

تشکیل و تحکیم ساکمان خانواده بوده است .افزون بر آیات وحیا ف رت اننان نیز اخت ط
جننههی را برنمیتابههد و اخهه ق اننههانی بههه هرجومههرج جننههی تهه نمیدهههد (جماههی اک
نوینندگانا  :1391ا.)457
عههدهای اک جاماهشناسههان نیههز ای ه نظههر را تأییههد کردهانههد؛ بههرای نمونههها ادوارد وسههتر
مار

میگوید« :خانواده بهمانی ترکیبی اک کن و شوهر و فرکندان همیشهه وجهود داشهته و

بشهریت هرگهز در مرحلهه گلههوار کنهدگی نکهرده اسهت» (اعهزاکیا  :1380ا .)14شهههید
م هری نیز ماتقد است اک ومتیکهه اننهان آفریهده شهدها کنهدگی خهانوادگی داشهته اسهت.
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(م هریا 1384ا ج :14ا)61

اهمیت خانواده از نظر قرآن
مرآن کریم در آیات متادد بر اهمیت فوقالااده خانواده و رعایت حهدود آن تأکیهد کهرده
است (بقره237 -221 :؛ ننهاء1:ا  15و 28-19؛ نهور 9- 3:و  33-31؛ احهزاِّ 34-28:و.)...
مرآن اک رعایت تقوا درباره خانواده سص گفته است و در ابتداى سوره ر ق وس اک رهرح
ال و م یتا َّد حدود ِ ل
ل
ل
ال فَق َْد فَ ل ََم نَف َْنه ؛
َ ه
مباحث مربوط به خانواده فرمودهَ :و تل ْک حدود ِ ه َ َ ْ َ َ
ای ها حدود الهی استا هرکه اک ای حدود تجاوک کند به خود ستم کرده است» (ر ق.)1:
اک آیات چنی برمیآید که اجتماع اننانی و بقای ننل جز به بقای خانواده ممک نینت
و با سنتشدن خانوادها جاماه اک افرادی شکل میگیرد که نه مرابتی میهان آنهاسهت و نهه
امری اک راب ه رحم در بی آنها بامی میماند و درنتیجها جاماه متفهرق میشهود و سهاادت
در کمتر منألهاىا مرآن به انهداکه منهائل خهانوادگی بهه جزئیهات ورداختهه اسهت .ایه
توجها نهایت درجه اهمیت منائل مربهوط بهه خهانواده را نشهان مهیدههد (م ههریا 1385ا
ج :27ا.)414
تفاوت منطق نظام خانواده با دیگر نظامهای اجتماعی
منائل مربوط به حقوق و احکام خانواده جزء منائلی است که دنیاى امروک به عللهی آنهها
را کوچک شمرد .دنیای مادیگرا نمیتواند در

کنهد کهه اگهر در یهافت مبنهای درسهت

تاامل با خانواده خ ایی صورت گیردا خ ر جدی حیات سهالم اننهانی را تهدیهد میکنهد.
شهید م هری که حقیقت یادشده راا بهدلیل نفوذ اندیشه الهی در جان خودا بهخوبی در
کرده بودا منائل مهمی را ویخروی اهلتحقیق گذاشهته و ورسهیده اسهت :آیها من هق نظهام
خانوادگی همان من ق نظهام اجتمهاعی اسهت و ههیچ فرمهی میهان نظهام خهانوادگی و دیگهر
نظام های اجتماعی نینت؟ آیا خانواده هم تشهکی تی هماننهد دیگهر تشهکلههای اجتمهاعی
است و باید تابف مقررات اجتماعی باشد یا نظام خانوادگیا واحد بالصصوا است و من هق

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

دنیا و آخرت اک آن رخت برمیبندد (ربارباییا 1417قا ج :7ا.)374

مصصواا حقوق مصصوا و احکام مصصوا به خود دارد؟ برای اساسا استاد م ههری
ویژگیهای من ق تاامل با خانواده را چنی تبیی کرده است:
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 .1تفاوت منطق تعامل با خانواده و جامعه

نظر اندیشمندان متقدما اک اف رون و ارس و تا ابوعلی سینا و دیگران چنهی بهوده کهه نبایهد
من ق کندگی خانوادگی با من ق جاماه یکی فرض شود .من هق کنهدگی خهانوادگی اک نظهر
حقوقا مقررات و احکام و حتی مجاکات ها هم خاا است .به گفته استاد م ههریا مهرآن
هم براى کندگی خانوادگی به من ق خاا مائل است و میاس آن بها من هق جاماهه را غله
میداند( .م هریا 1388ا ج :27ا.)424
به نظر استادا ارووا ای میاس غل را انجام داد و بههمی دلیلا گرفتار گنیصتگی روابه
خانوادگی و شکنت ارکان آن گردید.
 .2تفاوت عقد زناشویی و قرارداد تجاری

اگهر خههانواده را ماننههد یکههی اک نهادهههای اجتمهاعی و امتصههادی رایههه بههدانیما جاماههه کن و
شوهرى را ههم شهرکت سهادهاى چهون شهرکت کراعهی یها شهرکت تجهارى داننهتهایم .در
فرهنم اروواییا تشکیل خانواده مانند آن است که دو نفر براى اهداف تجارىا بهسهادگی
شرکتی تشکیل دهند .همی امر موجب نابنامانیهای بنیاری در دنیها شهده اسهت .یکهی اک
عوامب ای نابنامانیهاا منأله گنیصتهشدن رواب خانوادگی است که اکنون ب ى بزرگی
در دنیا بهشمار میآید (همانا ا.)425
به نظر شهید م هریا همی خ ای مبنایی سبب شده که «ر قهاى هالیوودى» غرِّ را
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فرابگیرد و با کوچکتری بهانهاى ر ق وامف شهود .بهه بیهان اسهتادا براسهاس مبنهای غربهی
گویا اکدواج و تشکیل خانواده امر بنیار عادىا مثل دوستی دو نفهر بها یکهدیگر اسهت کهه
می خواهند همنفر باشند؛ با هم بودنی که شرط و میدى در آن ضرورت ندارد .ای دو نفهرا
روکی هم تصمیم میگیرند اک هم جدا شوند.
استاد ماتقد است هرجا که نظام خانواده با ای نگاه برمرار شودا عمه ً نظهام خهانوادگی
وجود ندارد؛ یانی هر کن و مردى ری عمهرز بها دههها نفهر اک جهنس مقابهل خهود اکدواج
میکند و بادا جدا میشود .ای روز درست برخ ف روح ف هرى اکدواج اسهت (همهانا
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ج :27ا.)401

 .3شکل گیری کانون صمیمیت و پیمان محبت در خانواده اسالمی

اسهتاد م ههری باهد اک نقهد الگهوی غربهیا مبنها و من هق اسه م را دربهاره خهانواده توضههی
داده است:
«منأله اکدواج صرفاً براى ارفاء غریزه جننی نینتا منأله وحدت و صهمیمیتی اسهت کهه
باید وایدار بماند ....اینجاست که حتماً باید فلنفهاى وجود داشته باشهد کهه اک یهک رهرف
وایه اکدواج را تحکیم کند؛ یانی تا حد امکان نگذارد ای ویمان متزلزل شود ...نه به مانهاى
اینکه مانوناً و با کور جلویخ را بگیرد» (همانجا).
 .4ناکارآمدی زور در منطق خانواده اسالمی

روا مانی ندارد که کور آنجا حکمفرمها باشهدا (بلکهه) راب هه خهانوادگی ماننهد راب هه امهام
جماعت و مأموم بروایه ارادت و اعتقاد است .محکمکردن وایهه ایه اعتقهاد بهر اسهاس کور
امکان وذیر نینت .چیزى که بر وایه عارفه برمرار شده است و باید برمرار باشهدا کور بهر آن
حکمفرمهها نینههت .وههس بایههد تههدابیرى اندیشههید کههه براسههاس آن تههدابیرا روح اکدواج کههه
صمیمیت و وحدت است متزلهزل نشهود .ایه تهدابیر را گهاهی بایهد اک مقهدمات خیلهی دور
شروع کرد (م هریا 1388ا ج :27ا.)402 -401
 .5ایمانم اساس خانواده اسالمی

من ق اس می الگوی «کفو ایمانی» را برای تشکیل خانواده م رح میکند و گذشت و ایثهار
را الکمه کندگی خانوادگی میداند .م الاه تحقق عینی ای الگهو در کنهدگی کنهانی ماننهد
ویامبر

و حضرت خدیجه و نیز علی

و فارمه کهرا

تفاوت من ق را بهروشنی تبیهی

میکند .یکی اک شابه های حکمت عملی شابه نظام خانوادگی است که در آن ایمان اک نظر
به مرحله عمل و عینیت میرسد (هموا 1386ا ج :22ا)38؛ بههمی دلیلا استاد ماتقد بهود

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

اک نظر مبنای اس می خانواده شرکتی است که اساس آن بر مشارکت عوارف است؛ اک ای

«مشک تی که در کندگی خانوادگی امروکى استا در گذشته کیادتر بودا ولی درعی حالا
عنصر ایمان و تقوا بنیارى اک آن مشک ت را حل میکرد» (هموا 1385ا ج :23ا.)703
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الگوهای اخالقی بازگشت به خانواده
 .1الگوی عالقه فطری به تشکیل خانواده

رویکرد عرفی در جهان مااصر ع یق ف ری متاالی اننان را چندان جدی نمیگیرد و وجه
غالب آن تمرکز بر کندگی مادی و اشباع و ارضای غرایهز مشهتر

اننهان و حیهوان اسهت.

یکی اک ف ریات متاالی و فراعرفی اننان میل به تشکیل خانواده اسهت و مقصهود اک آن ایه
است که شوق تشکیل خانواده در نهاد آدمی به ودیات گذاشته شده اسهت .بهه بیهان اسهتاد
م هریا بشر ف ریات کیادى دارد که به آنهها تمایهل دارد .همهه ایه تمهای ت مربهوط بهه
امورى است که بشر در سیر تکاملی خود به آنها احتیاج دارد؛ یانی هیچ تمایهل بیههودهای
که کشت آن ضرورت داشته باشدا در وجود بشر نهاده نشده است (همانا ج :3ا.)404
در الگوی ف ریا دو نفر کنار هم مرار میگیرند و یک بنا ساخته میشهود؛ یانهی دیگهر
دو جزء نینتندا بلکه خشت هایی بودند که یک بنها را سهاختند .کشهخ و عشهق درونهی دو
چیز را به هم وصل کرد و یک موجود جدید ساخت .نیمی اک اننانها به نهیم دیگهر ع مهه
دارند و ای ع مه موجب میشود با تمام وجود به هم احناس نیاک میکنند .به گفتهه ع مهه
فضل ِ هال« :اننان با تمام احناسخ دنبال جزء گمشده خود میگردد تا نقصخ را رفهف کنهد»
(فضل ِ هالا 1419قا ج :18ا.)114
اگر به مفهوم اکدواج که اک باِّ «افتاال» استا توجه شودا مالوم میشود کهه حتهی در
انتصاِّ واهه اکدواج برای راب ه خاا کن و مرد هم ای نکته لحاد شهده اسهت .اکدواج اک
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ریشه «کوج» (در مقابل فرد) به مانی جفت شدن ا یانی دو چیز همهراه و مهری ؛ چهه ممامهل
باشندا مان ند دو چشم و دو گوز و چه متضادا مانند شب و روک (راغب اصفهانیا 1404ق:
ا384؛ اب منظورا 1405قا ج :6ا .)107در اکدواج مانی م اوعه و وذیرز لحاد شده
(همانجا) که امتران و اتهحاد و جفتشدن دو چیز را در بردارد.
محر

اولیه ای م اوعها غریزه جننی است که سهه راه در مواجههه بها آن مابلتصهور

است :ارضا با آکادی م لهق (افهراط)ا سهرکوِّ (تفهری ) و ارضهای متاهادل و مشهروع .راه
نصنهت کههه در جهههان مااصههرا مصصوصهاً در جوامههف دور اک فرهنههم وحههیا شههیوع داردا
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مصالف اهداف خلقت و مقام اننانی اسهت .راه دوم کهه باضهی اک فیلنهوفان یونهانا هنهد و

رهبران منیحیت ویشنهاد کردهانهدا بهرخ ف ربیاهت و ف هرت اسهت« .سوسهتام»ا یکهی اک
شهری
رهبران منیحیتا میگوید« :کندگی خانوادگی ب یی است که باید بهه آن ته داد و ه
اسهت دوسههت داشههتنیا محبههوِّ ولههی درنههده اسههت و چههون مصههیبتی ووشههیده اک ر سههت
(النههباعیا 1420ق :ا« .)18ترتولیههان» اک دیگههر رهبههران منههیحیتا میگویههد« :اکدواج
صورت مرد را کشت و ولید میکند و مدخل ورود شی ان در نفس اننان است تها درمقابهل
خدا باینتد» (همانجا).
راه سوم با اکدواج و تشکیل کانون گرم خانواده حاصل میشود که خداوندا اننان را به
ل
ل
کواجهاً( ...نحهل72:؛ شهوری .)11:خهدا
ل ل َکم م َأنفنکم َأ َ
آن دعوت کرده استَ :و ِهال َج َا َ

برای چنی آفرینشی بهه خهود تبریهک گفهت و خهود را بهتهری خهالق نامیهد (مؤمنهون.)14:
و وایدار شکل بگیرد .نیاک شهوانی محر

اکدواج و رفف ای نیاک اک اهداف تشکیل خهانواده

است و حتی تأمی درست ای نیاک اک سوی کوجی میتواند در تحکیم و کارآمدی خانواده
مؤمر باشدا اما در کنار برآوردن ای نیاک که در استواری و اسهتمرار سهاختار خهانواده نقهخ
داردا الکم است به عنصر محبت میان کوجی توجه شهود تها تحکهیم و کارآمهدی خهانواده
تضمی شود؛ کیرا کن و شوهر بهمنزله جنم خانواده هنتند و محبتا روح خانواده است که
به آن وحدت و حیات میبصشد .خداوند برای تأمی ای مقصود در ملب مرد و کنا محبت
افکنده است و وجود ای محبت راا در کنار اصل آفرینخ دو جنس مصهالفا اک نشهانههای
ل
ل
لل
ل
هکم َأ ْکواجهاً للت َ ْنهکنوا لَل َیهها َو
َکم م ْ َأنْفن ْ
خدایی مارفی کرده استَ :و م ْ آیاته َأ ْن َخل ََق ل ْ
جال بینکم مود ًة و رحم ًة لَ َّن فلی ذللک ََل ٍ
ون (روم.)21:
یات للق َْو ٍم یتَفَکر َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
کن و مرد برای تکمیل وجود خود به یکدیگر نیاک دارند و ای نیاک ف هری اسهت .شههید
م هری ماتقد است:
« سرگذشت بشر مانند همه حوادث جهان مانون الیتغیرى دارد و عوامل تاریصی ماننهد همهه
عوامل دیگر تأمیرات م ای و ضرورى دارند .مرآن کریم نیز با کبان مصصوا خود تحهت

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

خداوند خواسته با اکدواجا بنایی محکم و استوار بیافریند تا براساس ای بناا جاماهای سهالم

نام «سنهة ِهال» آن را تأیید نموده است ...اگر عوامل گرداننده تهاری ا مابهت و وایهدار باشهندا
نتیجه تأمیر جبرى آنها به ای شکل خواهد بود که جریانی را ادامه دهند و اگهر بهرعکسا
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ناوایدار باشندا نتایه و آمار آنها نیز ناوایدار خواههد بهود .یکهی اک عوامهل تهاریصیا عامهل
خانوادگی و جننی است .ایه عامهل یهک عامهل مابهت و وایهدار اسهت و همیشهه بهسهوى
تشکیل خانواده و انتصاِّ همنر و تولید فرکند گرایخ داشته است» (م ههریا 1385ا ج:3
ا .)181ری تاری بشرا شکنت کلیه نهضتها علیه کنهدگی خهانوادگی بهه همهی دلیهل
بوده؛ چون مقابله با اصل خانواده «بهرخ ف جبهر تهاری بهوده اسهت .جبهر تهاری ایجهاِّ
میکرده که [خانواده] بامی بماند» (همانجا).

به نظر استادا حتی دلیل شکنت کمونینم در اجرای مانون اشهترا

دربهاره خهانواده و

کن ای بود که اننان بهرور ف ری به داشت خانواده اختصاصهی تمایهل دارد .بهه بیهان او در
اوایههل کمونینههما تنههها موضههوع اشههترا

مههال م ههرح نبههودا بلکههه موضههوع نههابودی

اصول خانوادگی هم در میان بود .ربق مبانی کمونینما «اختصاا» هرجها کهه باشهد سهبب
بدبصتی بشر استا چه بهصورت مالکیهت مهال و مهروت و چهه بهصهورت اختصهاا کن و
شوهرى .ای اندیشه نتواننت در دنیا جایی بهراى خهودز بهاک کنهد؛ بهراى اینکهه ع مهه بهه
تشکیل خانواده ع مهای ف رى است و هرکس در ربقه خود تمایهل دارد کن داشهته باشهدا
آن کن انحصار به خودز داشته باشد و فرکندى که اک ای کن ویدا میکنهدا فرکنهد خهود او
باشد (همانا ج :3ا.)385
استاد م هریا نشانههای ف ریبودن را در تمای ت اننان نشان داده اسهت« :همچنانکهه
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اننان میخواهد با گذشته خودز نیز ارتباط داشته باشدا میخواهد ودر خودز را بشناسدا
تبار خودز را بشناسد .بشر نمیتواند ای رور کندگی کند که نداند اک لحاد ننهلی اک کجها
آمده است؟ اک کدام مادر؟ اک کدام ودر؟ همچنی ا نمیتواند رورى کندگی کند که نفهمهد
چگونه و به چه شکلی وجودز امتداد ویهدا مهیکنهد و اک ایه افهرادى کهه باهد بهه وجهود
آمدهاند کدامیک اک ای ها فرکند اویند» (همانا ا.)386
براساس اعتقاد به ای الگوا کار فرهنگی و تحریک احناسات و ع مههای درونی برای
توجه جاماه به خانواده بنیار مؤمر است و نظام حاکم بهسهولتا البته با داشت برنامه و نظام
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تربیتی ف رتگراا میتواند نهاد خانواده را احیا کند.

 .2الگوی میل ترکیبى و تضاد تجاذبی
نوعی تضاد تجاذبی میان کن و مرد وجود دارد؛ مثل تضاد عناصر ربیات که در برخهورد بها
هم ترکیبات عالی بنیار مفیدی را به وجود میآورند .در آه ربا م بههای مثبهت و منفهی
که در تقابلاندا بهشدت یکدیگر را میکشند .عناصر ربیای در فاهر با هم میسوکندا ولی
ممره سوخت ا یک ماده جدید مؤمر و ارکشمند است که نقخ مهمهی در عهالم هنهتی دارد.
ای تضاد سبب جمف عناصر است و مانند تضاد فلنفی و من قی نینت که ضد جمهف اسهت.
هیدروهن با اکنیژن میسوکدا ولی آِّ تولید میکند که مایه حیات اسهت .خهانواده ههم اک
یک تضاد تااشقی سرچشمه گرفته است .ای تضاد تااشقی که در ف رت ریشه داردا نقخ
«اگر تضاد و اخت ف بی عناصر نباشد تأمیر و تأمر مانا ندارد .فیالمثل اگر فق اکنهیژنها
را کنار یکدیگر بگذاریما آنچه ای دارد آن دارد و آنچه ای ندارد آن نهدارد ...درنتیجهها
صورت جدیدى حاصل نمی شود ...کمینه ترکیب و ایجاد شئ جدید را همی اخت فها به
وجههود مههیآورنههد (ای ه همههان نقههخ تههأمیرات عرضههی در تکامههل رههولی اسههت)« ....میههل
ترکیبی» ...محصول نوعی جذِّ و دفف است .مث ً ویدایخ مرکبات نتیجهه جهذِّهها یانهی
ساکگاریها و دففها یانی ناساکگاریهاست ...اگر همه اننانها مرد آفریده شده بودندا نهه
یکدیگر را جذِّ میکردند و نه امر روى هم میگذاشتند و اگر همه کن آفریده میشدندا
بهاک ههم بها هههم ترکیهب نمهیشههدندا ولهی اخهت ف و تضهادی کههه میهان دو جنهم هنههتا
درعی حهال منشهأ تجهاذِّ و ترکیههب ههم هنهت .همهی اخههت ف سهبب کشهخ بهه سههوى
یکدیگر و در نتیجه متحدشدن و یکیشدن و یک واحد کاملتر را بهوجودآوردن اسهت و
سبب میشود یک اننان در خانوادها تکاملیافتهتر اک یک اننان مجرد باشد .خود کنهدگی
خانوادگی نوعی تکامل است» (هموا 1386ا ج :13ا.)180

ای نگاه و نظریه مبتنی بر آنا همان الگهوی فراعرفهی ف هری را نتیجهه مهیدههد .عهرف

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

مهمی در شکلگیری خانواده دارد:

فاهربی و دانشمند مادینگر ای حقیقت را در خانواده نمیبینهد؛ اکایه روا فقه بهه تهداوم
نظاممند جاماه و حفو چارچوِّهای فاهری جاماه میاندیشد و نمیتواند در

کنهد کهه
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تشکیل جاماه برای تکامل مانوی و تاالی بشر استا نه صرف تأمی نیاکهای مهادیا و تنهها
جاماه خانواده محور است که میتواند ضام تأمی ای هدف باشد.
 .3الگوی نیاز به مهرورزی

الگوی دیگری که با نظریه ف رت همنو استا الگهوی نیهاک ف هری اننهانها بهه مههرورکی
متقابل است:
«مادر و ودرا با عارفه وهدر و مهادرى آفریهده شهدهانهد و فرکنهد بها عارفهه فرکنهدى؛ یانهی
مادر به دلیل اینکه مادر استا روحخ چنی است که مهیخواههد کهودکخ را در آغهوز
مهر خود بپروراند و ای م لب ف رى اوستا و حتهی چنهان ناخودآگهاه ایه اعمهال انجهام
میگیرد که خودز هم نمیداند چه میکند .اک ررف دیگرا همان بوسه مهربانانه مادر کهه
به صورت فرکندز میکنهد و آنگونهه کهه او را بهه سهینه خهودز مهیچنهباندا در ضهم ل
ل
گرمهی محبهت او را
ای رفتار او را به مهر و محبت ورورز مهیدههد و بههعبارتدیگرا بها
میوزد؛ یانهی ایه محبتهها نقهخ شهارهکردن او را دارد تها کمهانی کهه بهزرگ مهیشهود
محبهت ههایی کهه بههه او در کهودکی شهاره شههده اسهتا بهرق بدههد و بهها نگهاه مهربهانی بههه
دیگران بنگرد .و لذا کودکانی که اک آغاک تولهد در ورورشهگاه تربیهت شهدهانهد و آغهوز
مادر و محبت ودر را ندیهدهانهدا گهاهی جانیهان خ رنهاکی اک آِّ درمهیآینهد» (م ههریا
1387ا ج :26ا.)126 -125
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در مقابههل ایهه اندیشههها افکههار راسههل و ویههروان او مههرار دارد کههه ماتقدنههد فلنههفه
کندگی خانوادگی جز ای نینت کهه وهدر و مادرهها بچهههها را بهزرگ کننهد و اک حهوادث
محافظت و در هنگام بیمارى سرورستی کنند .ای نحو تربیت کهود

در کمهانههاى مهدیم

مرسوم بوده استا اما در جههان مااصهر کهه جوامهف تکامهل یافتههانهد بایهد ایه وفهایف اک
خههانوادهههها بههه مؤسنههات بههزرگ دولتههی منتقههل گههردد؛ کههود
به مهدکود

اک کایشههگاه یکنههره

برود و در آنجا در کنار کودکهان دیگهر بهزرگ شهود .بهه نظهر ایه گهروها

باید مؤسنات جاى وهدر و مهادر را بگیرنهد و آن وفهایف و حقهومی کهه در جوامهف مهدیم
میهههان والهههدی و فرکنهههدان بهههودا بهههه روابههه ملهههت و دولهههت تبهههدیل گهههرددن (نهههک:
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راسلا  :1347ا)24-117

ای نظر وذیرفتنی نینت؛ کیرا «عیب بزرگ ای مضیها خارجشدن اک منیر ف رت اننانی
است» (م هریا 1387ا ج :26ا .)125به همی دلیل ویامبر اس ما الگوی عینی الههیا کهه
ف رتی سالم و وا

داشت:

«در خانواده مهربان بود .ننبت به همنران خود هیچگونه خشونتی نمیکرد و ای بهرخ ف
خلقوخوى مکیان بود .بدکبانی برخی اک همنران خویخ را تحمهل مهیکهرد تها آنجها کهه
دیگران اک ای همه تحمل رنه مهیبردنهد .او بهه حنه مااشهرت بها کنهان توصهیه و تأکیهد
میکرد و میگفت :همه مردم داراى خصلتهاى نیک و بد هنتند؛ مرد نباید تنها جنبههاى
ناونند همنر خویخ را در نظر بگیهرد و همنهر خهود را تهر

کنهد؛ چهها هرگهاه اک یهک

خصلت او ناراحت شودا خصلت دیگرز مایه خشنودى اوست و ایه دو را بایهد بهاهم بهه

ویامبر خاتم

با فرکندان و با فرکندکادگان خود بنیار ع وف و مهربان بهودا بهه آنهها

محبت میکردا آنها را روى دام خویخ مینشاندا بر دوز خویخ سوار میکرد و آنها
را می بوسید .روکى در حضور یکهی اک اشهرافا یکهی اک فرکنهدکادگان خهویخ (حضهرت
مجتبی

) را میبوسید .آن مرد گفت :م دو ونر دارم و هنوک حتی یکبار هیچکهدام اک

الیر َح ْم الیه ْر َح ْم"؛ کنهی کهه مهربهانی نکنهدا رحمهت خهدا
آنها را نبوسیدهام .فرمود"َ :م ْ ْ
شامل حالخ نمیشود» (همانجا).
وس براساس الگوی فراعرفی ف ریا اننان به مهرورکی و مورد مهر مرارگرفت نیاکمنهد
است و خانواده کانون عملیشدن ای نیاک ف ری است .برنامهریزی برای تحریک ای نیاک و
هدایت بهسوی راه برآوردهشدن آن میتواند شوق به تشکیل خانواده را بیشتر کند.
 .4الگوی ضابطهمندی التذاذ جنسی

مراجاه به وجدان اننان نشان میدهد که گرچه او به ارضای غریزه جننی نیاک داردا حیوان
نینت و ارضای غریهزه او بایهد ضهاب همنهد و در محهدوده خهاا باشهد .تابیهر «حهدود ِ هال»

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

حناِّ آورد» (هموا 1385ا ج :2ا.)255

(بقره229:و230؛ ر ق )1:در مرآنا بهدنبال بیان احکام خانواده و رواب کناشهوییا گویهای
لزوم ضاب همندی رواب جننی در نظام م لوِّ خالق بشر است .خالقی که ساختار وجودی
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و نیاکهای وامای اننان را برنامهریزی کردها او را چنی راهنمایی کرده اسهت .عهرف رایهه
فرهنم غربی ای الگو را برای رواب کن و مرد تضایف کرده و خواههان بهیمیهدی اسهت.
الگوی ضاب همند اننهان را بهسهوی اکدواجا تشهکیل و حفهو خهانواده راهنمهایی میکنهد و
الگوی آکادی م لقا خانوادهگرایی را رد میکند.
به اعتقاد استاد م هری هر اننانیا چه مرد و چهه کنا نیاکههاى جننهی دارد کهه بهرایخ
لذتبصخ هنتند و باید اک ای نظر ارضا شود .یکی اک آنها التذاذ اک رریق نگاه است .اگهر
جاماه اعضای خود را آکاد بگذارد که در کوچها خیابانا مجلهس و محفهل و ...ههر چقهدر
که بصواهندا اک هم لذت ببرند و اک نظر لذت نگاه اشباع شوندا محی خانوادگی برای آنان
جز یک محی کنالتآور چیز دیگرى نینت؛ یانی دیگر نگاهکهردن مهرد بهه صهورت کن
خودز برایخ لذتی نداردا بلکه کنالتآور است و نگاهکردن آن کن بهه شهوهر خهودزا
نهتنها لذتی نداردا بلکه مه لآور اسهت .لهذت لمنهی نیهز همی رهور اسهت؛ چهه رسهد بهه
لذت هاى باالتر .اگر بنا شود که در جاماه محدودیت اعمال شود تا عوارف متوجهه داخهل
خانواده باشدا مهر ًا مرد براى کن میشود یگانه موجودى که کهانون اشهباع غریهزه اوسهت و
کن براى مرد میشود یگانه موجودى که ارضاکننده اوست .ای الگو خودبههخود در ایجهاد
وحدت و صمیمیتا بنیار مؤمر است (م هریا 1388ا ج :27ا.)402
استاد برای در

بهتر الگوی فراعرفی باکگشت بهه خهانواده و کنهدگی کناشهویی چنهی

اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

توضی دادهاند« :یکی اک چیزهایی که وایه خانواده و محی خانوادگی را محکم مهیکنهد...
ممنوعیههت کامیههابی جننههی در خههارج اک کههانون خههانواده اسههت .علههت اینکههه وایههه کههانون
خانوادگی در دنیاى ارووا سنت و متزلزل استا رعایتنکردن ای اصل اسهت .امهروک ههم
در جاماها ما به هر ننبت که اک فرنگیها ویروى کنیم کانون خانوادگی را متزلزل کردهایم.
ومتیکه جاماه ما به دستور اس م وامااً عمل میکرد؛ یانی ونهرها واماهاً مبهل اک اکدواجا بها
کنی و دخترى در تماس نبودنهد و بهه اصه

ح فرنگهیههاى امهروک رفیهق دختهر نداشهتند و

دخترها هم همی رورا اکدواج براى یک ونر یها دختهر یهک آرکو بهود .یهک ونهر بهه سه
وانزده شانزده سالگی که میرسیدا احناس ربیای نیاک بهه همنهر در او ویهدا مهیشهدا یهک
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دختر هم همی رورا و ای ربیای است که آرکوى یک ونر ای بهود کهه کن بگیهرد چهون

ل
ممنوعیهت اسهتفاده اک کن خهارج مهیشهد و بهه مهرک آکادى
بهوسیله اکدواج اک محدودیت و
استفاده اک کن می رسید .آن ومت شب کفاف کم اک صب وادشاهی نبود .ای بود کهه ونهر و
دخترهایی که اص ً همدیگر را ندیده بودند و اکدواج کرده بودندا چنان بها یکهدیگر الفهت
مههی گرفتنههد ....امهها اکدواج در سینههتم فرنگههی یانههی آکاد را محههدودکردنا اک آکادى بههه
محههدودیت آمههدن .و اکدواج در سینههتم اس ه می یانههی اک محههدودیت بههه آکادى آمههدن.
اکدواجهی کههه خاصههیت روانههیاز اک محههدودیت بههه آکادى آمههدن اسههتا بههه دنبههال خههود
اوال خودز استحکام
استحکام میآورد و آنکه وایهاز اک آکادى به محدودیت رفت استا ً
ندارد (یانی کود به ر ق منجر میشود) و مانیاً آن ونرى که به تابیر خود فرنگیها دههها و
گاهی صدها دختر را تجربه کرده و آن دخترى که دهها و صدها ونر را تجربه کرده استا
را بهصورت م لق مبول کنی یا اکدواج را بپذیرى و به تاهدها و منئولیتهاى اکدواج وایبند
شوى .ای است که اس م میگوید کنا مجاکات شدید دارد و کنایی که فق جنبه کنا دارد و
دیگر در آن وایمالکردن حق یک کن و وایمالکردن حق یک شهوهر نینهتا صهد تاکیانهه
دارد .اس م درباره مردى که در عی اینکه کن دارد و ربااً تحت فشار غریزه جننهی نینهت
و کنی که شوهر دارد و ربااً تحت فشار غریزه نینت و روى هوسباکى کنا میکنندا به رجم
و سنگنارکردن فرمان میدهد» (هموا ج :26ا.)394-392
در مقابل ای الگوا «دنیاى فرنم ابتدا در ای حد میگفت که کنا در غیر مورد مهرد کندار و
کن شوهردار جرم نینت ...کمکم به اینجا رسیدند که «برتراند راسل» صریحاً میگوید :بهراى کن
شوهردار و مرد کندار هم هیچ مانای نینت .چه اشکالی دارد کهه یهک کن شهوهردار ههم رفیهق
داشته باشد و عشقخ در جایی باشد؛ هم همنر داشته باشد و هم ماشوق؟ عشقخ را بها او انجهام
دهد و بچه را در خانه ای بیاوردا ولی تاهد بنپارد ومتی با ماشومخ عشقباکى میکند اک وسهائل
جلوگیرى اک بچهدار شدن استفاده کند» (همان :ا.)394
هیچ آدم عاملی باور نمیکند که کنی به مردى عشق بورکدا اما همنر مردی دیگر شهود
و متاهد شود که اک ن فه شوهرزا براى شوهرز بچه بیاورد .هر کنی دلخ میخواههد کهه

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

مگر حاال با یکی وابند میشود؟ ...اس م میگوید ابداً چنی چیزى نینتا یا باید محرومیت

بچهاى که میکاید و بچه اى که جلو چشمخ استا یادگهار کنهی باشهد کهه او را دوسهت
داردا نه یادگار آدمی که اک او تنفر دارد یا ع مه خاصی به او ندارد (همانجا).
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 .5الگوی سالمتیلبی

اننان ف رتاً خواهان س مت خود و جاماه خودا اک همه نظرا است .اک سوییا میدانهیم کهه
خانوادها واحد بنیادی جاماه است و س مت و بیماری آنا س مت و بیماری جاماهه را در
وی دارد؛ اک ای روا بهدرستی گفتهاند که «ههیچ جاماههای نمیتوانهد ادعهای سه مت کنهد؛
چنانچه اک خانوادههایی سالم برخهوردار نباشهد .بهاک بهیهیچ شهبهها هیچیهک اک آسهیبهای
اجتماعی نینت که فاکغ اک تهأمیر خهانواده ودیهد آمهده باشهد» (سهاروخانیا  :1375ا)11؛
بهبیاندیگرا «همچنانکه بدن اننان اک سلولها تشهکیل شهده کهه نهابودی و فنهاد و بیمهاری
سلولها به رور مهری و ربیای مانایخ بیماری بدن است و اگر توساه ویدا کنهد بهه جاههای
خ رناکی برای کل بدن اننان منتهی میشودا جاماه هم اک سلولهایی تشکیل شده که ایه
سلولها خانوادهاند .هرخانوادهای یکی اک سهلولهای ویکهره اجتمهاع و بدنهه اجتمهاع اسهت.
ومتی ای ها سالم بودندا ومتی ای ها رفتار درست داشتندا بدنه جاماها یانی آن ویکره جاماه
سالم خواهد بود» (خامنهایا .)1391
یکی اک عوامل بیمارشدن جاماه افزایخ شمار بچههای بهیخهانوادهای اسهت کهه نتیجهه
رواب نامشروع هنتند .بچههایی که اک ای راه به دنیا میآیند -و مادرانشهان اغلهب آنهان را
به مؤسنات عمومی واگذار میکنند -نه ودرى میشناسند و نهه مهادرى و ایه امهر بهدتری
ناراحتیهاى روحی را در آنها بهوجودمیآورد؛ چون ف ل
رى هر اننان است که میخواههد
با گذشته خود ارتباط داشته با شد و بداند اک واى کدام بوته درآمده اسهتا وهدرز کینهتا
ودربزرگخ کینتا برادرانخ چه کنهانی هنهتندا مهادرز کینهتا خالههاز کینهت و...
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اننانی که ای جور به دنیا بیایدا هیچومهت یهک اننهان سهالم نصواههد بهود .در آمهارى کهه
انگلینی ها براى خودشان تهیهه کهرده بودنهدا آمهده بهود کهه اک ههر ده انگلینهی یهک نفهر
حرامزاده است .ای امر م ف نظر اک هر چیزىا اننانهایی بیمار و راغی به وجهود مهیآورد؛
اننانی که دستخ به ودر و مادر نمیرسد با جاماه خودز دشم میشود .ای هها باضهی اک
آن عوارض است .چنی عوارضی ومتی کیاد و کیادتر شهود بههکلهی جاماههاى را دگرگهون
میکند (م هریا 1388ا ج :27ا.)426
به اعتقاد استاد م هریا بههمی دلیل مرآن کریم در منائل مربهوط بهر حقهوق کوجیهتا
تأکید دارد و توجه افراد را به عوامب سوء دنیهایی اک ههم گنهیصتگی نظهام خهانواده جلهب
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میکندا تا چه رسد به عوامب اخروی (همانا ا.)427

استادا منئله گنیصتگی رواب خانوادگی را عامل اساسی بیماری جاماه و منئله جوانان
را تابای اک آن داننته و تهذکر داده اسهت کهه خ اههاى کوچهک سهبب مشهک ت جزیهی
میشودا اما با تکرار به جایی میرسد که مابلجبران نینت .منئله کودکانی که ودر و مهادر
مالومی ندارندا ویامد همان بیتوجهی به خانواده و نپذیرفت محدویت در رواب کن و مهرد
است (همانا ا.)426
براسههاس آنچههه بیههان شههدا روشهه اسههت کههه عقههل سههالم در تاههارض میههان لههذت
جزیههی و س ه مت کلههیا دومههی را برمههیگزینههد و بههه خههانواده و مانههدن در چههارچوِّ آن
ع مه نشان میدهد.

براساس تاالیم الهی میتوان گفهت دلیهل شهکلگیری کنهدگی خهانوادگی کهه در آن کن و
مرد به هم مهیویوندنهد آن اسهت کهه هریهک اک کوجهی بهصهورت یهک «جهزء» اک «کهل»
آفریده شده اند و در نهاد هرکدام گرایخ بهه ویوسهت بهه کهل خهود وجهود دارد (م ههریا
1385ا ج :2ا.)333
خودورسهتی -

بنابرای ا گرایخ به دیگرخواهیا ف ری اننان است و اننان باید اک ال
که مقصود ل
خود ربیای است -خارج شهود .خارجشهدن اک ال خودورسهتی و فردورسهتیا
مراتب و مراحلی دارد؛ اولی مرحله آن غیردوستی است .دروامفا مثل ای اسهت کهه «مه ل »
اننان توساه مییابد ...در دوران جوانی که عشقی ویدا میکند و همنرى برمیگزیندا براى
اولی بار ای احناس در او ویدا می شود که به یک شصص دیگر ماننهد خهود ع مهه دارد...
یانی اک خود به در مهیآیهدا خهودز و او یکهی مهیشهوند و همهه چیهز را بهراى ایه خهود
بزرگتر میخواهد .مجموع دو «خود» یک «خود» شدهاند .ریشه ای اتحهاد وجهودی علقهه
مؤاننت و به تابیر مرآن (روم )21:وداد و رحمت است (هموا ج :22ا.)676
استاد م هری توضی داده که «منئله کوجی و کانون خانوادگی و فلنهفه خهانوادگی و

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

 .6الگوی تحول از خودخواهی به دیگرخواهی

روح خانوادگی عبارت است اک روح مافوق غریزه جننی کهه میهان دو نفهر ویهدا مهیشهود؛
یانی شصصیت یکدیگر را دوست دارند و تها سهنی ویهرى کهه دیگهر منهئله غریهزه جننهی
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بهکلی ضایف یا نابود می شودا علقه خانوادگی و محبت میانشان هنهت و روک بهه روک ههم
شدیدتر میشود و حتی به گفته علماى جدید مثل ویل دورانهتا در کتهاِّ لهذات فلنهفها علقهه
کوجی به یکدیگر در امر مااشرت و تماس کیادا شدت ویدا میکند و آنمدر امر میگهذارد کهه
کمکم میافههاى آنها شبیه هم میشود؛ یانی تدریجاً روحهاى آنها آنمدر بها ههم ان بهاق ویهدا
میکنند که کمکم اجنام آنهها نیهز بها ههم ان بهاق ویهدا مهیکننهد و میافهههها بهه یکهدیگر شهبیه
میشود ...علت اساسی ای است که هر مقدار که الفت کوجی به یکدیگر بیشتر باشدا یک مهدم
اک ل
خود فردى خارج شدهاند« .خود» کمی که بزرگتر شدا رمیقتر مهیشهودا ماننهد مهایف غلهیو
که ومتی آِّ داخلخ کنندا رمیق میشود و توساه مییابد (همانا .)677 -676
 .7الگوی نیاز فطری به تداوم نسل پاک

استمرار ننل اننان یک وامایت انکارنشدنی است .اک سوییا اننهان دو وایهان بیشهتر نهدارد:
بهشت و جهنم .مهمتری کمان تأمیرگذار در تایی نق ه وایان اننانا دوران کهودکی اسهت.
خدای متاال منئولیت حفو فرکندان اک رسیدن به وایان جهنمی را بر عهده والدی گذاشهته
است .چرخه والدی و فرکند هم برای همه اننانها امری تکراری است؛ یانهی اننهان بهرای
آنکه در آتخ جهنم ننوکد باید والدی خوبی داشته باشهد و ایه منهتلزم تشهکیل خهانواده
است .اک آیه ششم سوره تحریم استفاده میشود که اننان درمبال اعضاى خانهدان خهودزا
یانی همنر و فرکندانا منئولیت جداگانه و ویژهای دارند؛ منئولیتی که آینده بشهر را رمهم
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میکند و در فضای عرف امروک جهان بهشدت مغفول است .در الگوی عرفی امهروک جههان
کمتر به وایان راه خانواده توجه میشود.
ل
آمنوا موا َأنْف َنک ْم َو َأ ْهل لیک ْم ناراً َومود َها النَّاس َو
استاد م هری ماتقد است آیه :یا َأ َ
یها ال َّذی َ َ

ل
جارة (تحریم)6:ا با لح بنیار شدید بهه ایه منهئولیت اشهاره مهیفرمایهد .لحه بنهیار
ال ْح َ
شدیدز اک ای نکته آشکار می شود که در ای فرمانا به نتیجه منفی آن توجه شهده اسهت.

مقصود آیه ای نینت که لحظهاى که عضو خانواده میخواهد سقوط کند دسهتخ را بگیهر
که سقوط نکند؛ مقصود ای است که کارى بک که بهسوی سقوط نرود (م ههریا 1388ا
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ج :27ا.)454

استاد در تکمیل سص چنی میگوید« :مرآن کریم در ایه تابیهر آن نهایهت را در نظهر
گرفته است که منجر به ساادت ابدى یا شقاوت ابهدى مهیشهود .بهه ایه تابیهر مهیفرمایهد
آمنوا ؛ اى اهل ایمانا اى مردمی که به گفته ای ویغمبر ایمان داریدا اى
که یَا َأی ُّ َها ال َّذی َ َ
مردمی که ک م او را ک م خهدا و ویهام او را ویهام خهدا مهیدانیهدا خودتهان و خانهدانتان را
اک آن آتشی که کبانهاز (یا آتخگیرهاز) مردم و سهنمها هنهتند نگهه داریهد ...خودتهان
و خاندان خودتهان را رهورى بنهاکید کهه نتیجههاز جلهوگیرى اک سهقوط در آتهخ جههنم
است (همانا ا.)455
وسا خانواده محل حفو اننان اک سقوط در آتخ جهنم است و والدی باید کمینههههای
الکم را برای تحقق ای هدف فراهم کنند .با ای نگاها هر اننهانی متوجهه ضهرورت تشهکیل
خانواده است .ترسیم چنی الگویی اک خانوادها هر عهاملی را بهه اکدواج تشهویق و شهوق بهه
تشکیل خانواده را در او کنده میکند.

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

خانواده میشود و در

میکند که ساادت او و ننلههای باهدی در گهرو توجهه ویهژه بهه
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نتیجهگیری
براساس فرهنم الهی و اخ ق اننهانیا تشهکیل خهانواده در بنهتر مههر و عارفهه یهک نیهاک
ف ری بشر است .در ادیان الهی بهویژه اس م بر ای حقیقت تأکید شده اسهت .اسه م بهرای
استحکام خانواده برنامه و احکام دمیقهی ارائهه کهرده کهه بروایهه آنا تبیهی درسهت و تبلیه
صحی ماارف مربوط به خانواده و نقخ آن در ساادت بشرا بیمیلی به خانواده را به رغبت
تبدیل میکند و احیاگر نهادی می شود که حفو آن مناوی با حفو جاماهه اسهت .مهدیران
جاماه اس می باید بکوشند مداسهت خهانواده را در نظهر مهردم حفهو کننهد تها بنیهان آن اک
اخ ق عالی اننانی تهی نگردد و همچنی ا درمقابل متأمرشدن تاالیم اسه م اک عرفیشهدنا
تبلیغات جهان غرِّ و ترویه شهوتکدگیا برنامههای تربیتی را اخ قمحور و ف رتمدار
کنند .تبیی و تبلی هدف تشکیل خانواده براسهاس نظریهه میهل ربیاهی و ف هری بهه همنهرا
فرکند و والدی و محبت به آنها و مارفی نیاکهای جننی بهمنزله ابزاری که اننهان را بهرای
رفف ای نیاک ف ری تحریک میکندا میل به تشکیل خانواده را تقویت خواهد کرد .اگهر راه
درست ری شودا نظریه شهید م هری که برای بشر راههی جهز باکگشهت بهه اصهل خهانواده
نمیشناسدا محقق میشود .چنی باکگشهتی بها الگهوی ف هرتا میهل ترکیبهی کن و مهرد بهه
تشهکیل خههانوادها نیههاک بههه مهههرورکیا ضهاب همندی التههذاذ جننههیا تحههول خودخههواهی بههه
دیگرخواهی و الگوی نیاک ف ری به داشت ننل وا

و سالما همنو است.

اگر ای روند فرهنگی اجرا شودا ت زهای شهوتمحور غربی برای تضایف و نابودی
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ساکمان خانوادها درنهایت با شکنت مواجه میشود و بشریت بهسوی ف رت خود و تشکیل
خانواده باکمیگردد.
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