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  مقدمه

اقتضـای  اقتضـای طبـع انسـان باشـد يـا بـه ضرورت زندگى جمعى و تشـكيل جامعـه چـه بـه

آن نيسـت؛ امـا آنچـه جـای بحـث و ضرورت و نياز انسان، واقعيتى است كـه كسـى منكـر 

ن و سـالمت آن اسـت اجزای تشكيل ،وگوی انديشمندان است گفت دهنده و كيفيت تكـو .

در يك محدوده جغرافى خاص كنار هم قرار بگيرند و در يـك تعـاون اگر آيا احاد انسانى 

 جامعـه انسـانى سـالم و دارای وفـاق ،گسترده جبری، نيازهای يكـديگر را بـرآورده سـازند

شود يا تركيب خاصى از احاد انسـانى الزم اسـت تـا جامعـه انسـانى بـا  اجتماعى تشكيل مى

كنار هم قرارگرفتن جـنس مـرد و زن  معنای بهوفاق اجتماعى شكل بگيرد؟ تشكيل خانواده 

كه در معارف قرآنـى مـورد  گونه آنو توافق و هماهنگى روحى با محوريت اصول اخالقى 

  گيری جامعه سالم داشته باشد؟  تواند در شكل ه نقشى مىچ ،تأكيد قرار گرفته است

طور جـدی مـورد مطالعـه  به ،مسئله خانواده و تأثير آن در ساختار جامعه در دنيای غرب

هـای مـديريت جامعـه هسـتند نـه  حل در پـى يـافتن راه ،انديشمندان غربى. قرار گرفته است

 های هاز جمله كسانى كه نظريـ. لهىحقيقت مطلوب خالق انسان و رساندن انسان به اهداف ا

رنـه كونيـگ اسـت كـه از دومنظـر خـرد و كـالن بـه خـانواده  قـرار گرفتـه،او مورد توجه 

خـانواده را در ارتبـاط بـا كـل جامعـه و نظـام خـانواده را بـا خـرده  ،از منظر كالن :نگرد مى

كوچك اجتمـاعى عنوان گروه  خانواده را به ،كند و در بعد كالن های ديگر مقايسه مى نظام

بــيش از همــه بــه كاركردهــای خــانواده ماننــد آمــوزش، اقتصــاد،  ،او. مطالعــه كــرده اســت

رسانى به اعضای خانواده توجه كرده كه در دنيای صـنعتى از عهـده خـانواده خـارج  كمك

 ،در نهايـت. اند ها و نهادهای ديگری برای انجام اين كاركردها طراحى شـده شده و سازمان

رسـيد و » كاهش كاركرد خانواده به كاركردهای مشخص خـانوادگى«الح كونيگ به اصط

بـه » مـك آيـور«. پذيرفت  مستقل خانواده ۀعنوان تنها كاركرد در محدود اين كاركرد را به

دهد تـا بـه كـاركرد  كاركردی بعد از كاركردی را از دست مى ،خانواده«اين نظر رسيد كه 

  .)74: 1385اعزازی، (» رسد واقعى خود مى

های خـود مـديريت  اگر مديران بخواهنـد جامعـه را براسـاس انديشـه ،براساس اين نگاه

كنند و نوع وفاق مورد نظر خـود را حـاكم نماينـد، بايـد بـا كـاهش كاركردهـای خـانواده 
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  براســاس فطــرت، نهادهــای جــايگزين ايجــاد كننــد و مــديريت وظــايف ســنتى خــانواده را 

  جـای همـاهنگى بـا پـدر و مـادر بـا نـوع فكـر و سـبك  خود برعهده بگيرند تـا فرزنـدان بـه

هماهنگ شوند و وفاقى كه مطلوب مـديران حكومـت اسـت،  ،زندگى مورد نظر حاكميت

  .حاصل شود

هلمـوت  ،كنندگان مسئله خانواده كه آن را با جامعـه مـرتبط ديـده يكى ديگر از مطالعه

باقيمانـده ثبـات اجتمـاعى  تنهـا منزلـه بهشلسكى است كه خانواده را يك نهـاد اجتمـاعى و 

البته او بر مبنای شرايط جامعه آلمان پـس از جنـگ دوم جهـانى سـخن گفتـه  ؛دانسته است

خـانواده  ،شلسـكى. دچـار نابسـامانى شـديدی شـده بـود ،جامعه آلمان در آن دوران. است

ز منتقـد كـاركردن زنـان در بيـرون ا ،او. بينانه مورد بررسى قرار داده اسـت آلمانى را خوش

خطر افتـادن وظيفـه اصـلى  خانه بوده و استدالل كرده كه كار زن در بيرون از خانه سبب بـه

 ،از نظـر او. شـود زن كه تربيت فرزندان در محيطى سرشـار از اعتمـاد و مراقبـت اسـت، مى

هـا و  خـانواده بازتـابى اسـت از تعارض ،خانواده كانون روابـط صـميمانه اسـت و از سـويى

توان ارتبـاط متقابـل خـانواده و  رو، نمى از اين. عنى تأثير دوسويه استتضادهای اجتماعى، ي

هـای حقيقـى انسـان  اين تفكر به ارزش .)33: 1363روزن بام، (جامعه را از نظر ناديده انگاشت 

  .داند بيشتر توجه دارد و خانواده را نهادی بنيادين و زيرساختى مى

كنـد كـه خـالقى حكـيم  فكر نمى ،انسان. خودخواهى و خدافراموشى است ،مشكل بشر

بخش زنـدگى را ارائـه  روش مطلـوب و سـعادت ،هايى كه برايش فرستاده دارد و او در پيام

اهميـت  ،كـه آخـرين پيـام خـدا بـرای بشـر اسـت، در آيـات متعـدد کریم قرآن. كرده است

بـه بعـد سـوره  221؛ از جمله آيـات است العاده رعايت حدود خانوادگى را ذكر كرده فوق

تقــوا؛ «. بقــره، ســوره نســاء، ســوره نــور، ســوره طــالق از رعايــت تقــوا ســخن گفتــه اســت

َو تِلْـك «: در ابتـداى سـوره طـالق هـم فرمـوده. و رعايت حدود الهى است» خودنگهدارى

ِ فَقَْد َظلََم نَفَْسهُ  ِ َو َمْن يتََعد ُحدوَد اّهللاٰ از  هـر كـه و ؛ اينها حدود الهى است)1:طالق( »ُحدوُد اّهللاٰ

شهيد مطهری با توجـه بـه چنـين آيـاتى در  .به خود ستم كرده است ،اين حدود تجاوز كند

شود، نتيجـه گرفتـه كـه مسـائل خـانوادگى  قرآن و اينكه تقوا و حفظ حدود الهى تكرار مى

قـرآن بـه انـدازه مسـائل  ،اى انـد كـه در كمتـر مسـأله العـاده اهميـت دارد و تـذكر داده فوق

  علـت ايـن اسـت . )414: 27  ، ج1388مطهـری، (ت مسـأله پرداختـه اسـت خانوادگى بـه جزئيـا
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  ، 1385، همـو(تمايل بـه تشـكيل خـانواده و انتخـاب همسـر اسـت  ،كه يكى از فطريات انسان

  .)404: 3 ج 

كسـى . ساز است ای بسيار مهم و سرنوشت نظريه ،دانستن تمايل به تشكيل خانواده فطری

ای ميـان خـانواده و  بيند، هيچ رابطـه نياز جنسى و شهوانى مىكه رابطه زن و مرد را در قالب 

ها را در  بيند، رابطـه انسـان بيند، ولى كسى كه تشكيل خانواده را نيازی فطری مى جامعه نمى

زندگى خانوادگى كه در آن زن و مرد بـه  ،بر اساس اين انديشه. كند درون آنها پيگيری مى

 ،»كل«از يك » جزء«يك  صورت به ،ريك از زوجينبه دليل آن است كه ه ،پيوندند هم مى

خـود وجـود » كـل«گرايش به پيوستن بـه  ،اند و در نهاد هركدام در متن خلقت آفريده شده

  .)333: 2، ج 1385، همو(دارد 

بنا دارد بـا اتكـای بـه آيـات قـرآن و  ،مطالعات در اين زمينه بسيار است ولى اين تحقيق

خانواده سالم و متوافق را در وفاق اجتماعى و جامعه گيری  نقش شكل 7سخنان معصومان

  .سالم ارائه كند

  گيری جامعه انسانى نقش تشكيل خانواده در شكل

. ترين مسائلى است كه هـر جامعـه مترقـى بـدان نيازمنـد اسـت از مهم ،مسئله وفاق اجتماعى

رتگاه جهنم روی سعادت نخواهد ديد و به فرمايش خدای متعال در لبه پ ،جامعه بدون وفاق

هايى دارد كـه بـه نظـر  زمينـه ،رسيدن به اين وفـاق .)103: عمران  آلسوره (قرار خواهد گرفت 

آيـد و بـا داشـتن  شـمار مى رسد ازدواج و خانواده زيرساخت بسيار محكم و قـوی آن به مى

  .توان نزديك شد هايى كه تفاهم و وفاق اخالقى دارند، به اين مهم مى خانواده

گردد و ازدواج كـه در نگـاه  گيری خانواده آغاز مى از شكل ،گيری جامعه فرايند شكل

در نگـاه كـالن و عميـق، سـبب  ،شـود خرد و سطحى سبب ارتباط دو نفر يعنى زوجـين مى

ند؛ هست در تعامل گردد كه در يك ساختار طبيعى با يكديگر ای مى ارتباط جمعيت گسترده

: آيـد ارحام به وجـود مى ،با ازدواج. نيده نيستهای در هم ت چيزی جز خانواده ،زيرا جامعه

بشرى  ،؛ اوست آن كه از آب)54: فرقـان(» َو ُهَو الِذی َخلََق مَِن الْماِء بََشراً فََجَعلَُه نََسباً َو ِصْهرا«

پيونـد محكمـى بـر اسـاس  ،پيدايش ارحـام. آفريد و او را خويشاوند نسبى و سببى قرار داد

زندگى در زمين را با تشكيل خـانواده آغـاز كـرد و از  ،بشر. كند محبت در جامعه ايجاد مى
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ِذی «: آن جوامع بشری شكل گرفتـه اسـت دنبال بهتكثير نسل اتفاق افتاد و  ،واحد خانواده الـ

همـان ؛ )1: نسـاء(» َخلَقَكْم مِْن نَفٍْس واِحَدٍة َو َخلََق مِنْها َزْوَجها َو بَث مِنُْهما ِرجاالً كثِيراً َو نِساء

آفريـد و همسـرش را از نـوع او خلـق كـرد و از آن دو،  )آدم(كسى كه شما را از يك تـن 

  .مردان و زنان بسيارى را پراكنده ساخت

، تاسيس يك بنای بسـيار بـاارزش 6ازدواج و تشكيل خانواده از نگاه خاتم رسوالن 

مَِن اإلسالِم بِناٌء أَحب  ما بُنَِى فِى«: و عزيز است كه محبوب خداست وأعـز ، وجـل عز ِ إلـَى اّهللاٰ

كـردن  ؛ هـيچ بنـايى در نـزد خـدای عزوجـل از ازدواج)222: 100، ج 1403مجلسى، (» التزويج

تر و عزيزتر نيست و جدايى و فروريختن بنای خانواده كه سبب فـروريختن بخشـى  محبوب

مـا مـن شـئ «: فرمود 6پيامبر. هاست انگيزترين حالل نزد خدا نفرت ،از بنای جامعه است

؛ خداوند چيـزی را حـالل )54: 6، ج 1363كلينى، (» الطالق وجل أبغض إليه منمما أحله اّهللاٰ عزّ 

  . منفورتر باشد ،نكرد كه نزد او از طالق

نيازمنـد  ،ساخت يك بنای رفيع است كه ساخت يـك جامعـه بـزرگ ،بنابراين، ازدواج

گيرند، يك بنـا سـاخته  قرار مى دو نفر كنار هم ؛تك اين بناهای عزيز خداست ساخت تك

يك كشـش ! هايى بودند كه يك بنا را ساختند خشت ]بلكه[ يعنى ديگر دو نيستند ؛شود مى

 ،ها نيمى از انسـان. دو چيز را به هم وصل كرد و يك موجود جديد ساخت ،و عشق درونى

قـول عالمـه  كننـد و بـه ای دارند كه با تمام وجود به هم احساس نيـاز مى به نيم ديگر عالقه

گردد تا نقصش را ترميم كنـد  دنبال جزء گمشدۀ خود مى ،انسان با تمام احساسش: اّهللاٰ  فضل

،  فضل(   .)114: 18، ج 1419اّهللاٰ

در باور عالمه طباطبايى، عامل اوليه تشكيل جامعه و توافق بر تجمع، وفاق اوليه يك زن 

راری ارتبـاط دانسـته و او كشش جنسى مشترك بين زن و مـرد را آغـاز برقـ. و شوهر است

سبب وفـاق بـر رفـع نيـاز  ،تاكيد كرده كه همين احساس كشش طبيعى و فطری به يكديگر

جنسى و زندگى با يكديگر شده و بعد از درك منـافع زنـدگى جمعـى و همـدلى، بشـر بـه 

  .اجتماع روی آورد و جامعه را تشكيل داد و تالش كرد تا اتحاد و توافق بر آن حاكم باشد

ايـن اسـت كـه  ،شـود عالمه، آنچه بعد از دقت و تامل در حال انسان روشـن مـى به نظر

آيى منزلى از راه ازدواج بوده كـه  گردهم ،آيى كه در بشر پيدا شده اولين اجتماع و گردهم

تـرين  قـوى ،اسـت و ايـن خـود) زن و مرد(دستگاه تناسلى  ،عاملى طبيعى داشته و آن همان
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بـه اجتمـاع خـانوادگى وادار نمايـد؛ زيـرا معلـوم اسـت كـه عامل است براى اينكـه بشـر را 

بدون ديگـرى ممكـن نيسـت، بـر خـالف سـاير  ،كاركرد طبيعى هر يك از اين دو دستگاه

طور  بـهجهاز تناسلى است كه بايد در بين دو نفر از جـنس مخـالف  ،تنها... های بدن دستگاه

نواده، يـك مشخصـه ديگـر بعد از تشكيل اجتماع كوچـك يعنـى خـا. بيفتد كار به مشترك

گيری از توانايى يكديگر بـرای ادامـه  يعنى مشخصه استخدام و بهره ؛بشرى خودنمايى كرد

روابـط اسـتخدامى و  گيری عالمه معتقد است رفع نياز طبيعى و جنسى مقدمه شـكل. حيات

  .گيری قبيله و امت است شكل

 -خـانوادگى و چـه غيـر آنچه اجتماع  -مشخصه اجتماع به تمام انواعش : به نظر ايشان

اى از زمـان هـم سـراغ  گاه در ادوار بشرى، از بشر جـدا نبـوده، حتـى برهـه هر چند كه هيچ

ضـرورت وجـود ... نداريم كه انسان، فردى زندگى كرده باشـد و لـيكن ايـن نيـز بـوده كـه

اشـته بار به ازدواج، يعنى اولين قـدم در تشـكيل جامعـه واد دستگاه تناسلى، او را براى اولين

 .)93-92: 4، ج 1417طباطبايى، (است 

پيوندند بـه دليـل  از نظر شهيد مطهری، زندگى خانوادگى كه در آن زن و مرد به هم مى

در مـتن خلقـت » كـل«از يـك » جـزء«يك  صورت بهگويا  ،آن است كه هريك از زوجين

مطهـری، (خـود وجـود دارد » كـل«اند و در نهاد هركدام گرايش به پيوسـتن بـه  آفريده شده

  .)333: 2 ، ج 1385

تبيين دقيقى از اين پيوند و پيوستن دو جزء به يكـديگر و آثـار ارزشـمند  ،شهيد مطهری

خـارج  -كه مقصود خوِد طبيعى است -انسان بايد از الك خودپرستى «: آن ارائه داده است

شــدن از الك خودپرســتى و فردپرســتى، مراتــب و  خارج. همــه ايــن را قبــول دارنــد. شــود

بـه  -انسـان» منِ «در واقع مثل اين است كه . غيردوستى است ،اش اولين مرحله. مراحلى دارد

در دوران جـوانى كـه .  ...يابـد توسعه مـى -تعبير راسل در كتاب اميدهاى نو و بعضى ديگر

شـود  مى اين احساس در او پيدا ،نمايد، براى اولين بار كند و همسرى انتخاب مى مىعشقى پيدا 

يعنـى از خـود  ؛طور نيست اين ،البته در همه ؛شخص ديگر مانند خود عالقه دارد كه به يك

  .خواهد بزرگتر مى شوند و همه چيز را براى اين خودِ  آيد، خودش و او يكى مى به در مى

البته ايـن در شـرايطى اسـت كـه شـخص واقعـاً  ؛اند شده» خود«يك  ،»خود«مجموع دو 

َو مِـْن اياتِـِه «: ِوداد و رحمت ،ه مؤانست و به تعبير قرآنعلق ؛اى به طرف پيدا كند يك ُعلقه
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ًة َو َرْحَمـًة ان فـى ذلِـك  اْن َخلََق لَكْم مِْن انْفُِسكْم اْزواجاً لِتَْسـكنوا الَيهـا َو َجَعـَل بَيـنَكْم َمـَود

  .)676: 22  ، ج1386، همو( )21: روم( »َالياٍت لِقَْوٍم يتَفَكرونَ 

مسئله زوجـين و كـانون خـانوادگى و فلسـفه خـانوادگى و روح «توضيح داده كه  ايشان

شـود؛ يعنـى  خانوادگى عبارت است از روح مافوق غريزه جنسى كه ميـان دو نفـر پيـدا مـى

شخصيت يكديگر را دوست دارند و تا سنين پيرى كه ديگر مسئله غريـزه جنسـى بـه كلـى 

روز هـم شـديدتر  ت و روزبهشان هس شود، علقه خانوادگى و محبت ميان ضعيف يا نابود مى

علقه زوجين  ،لذات فلسـفهشود و حتى به گفته علماى جديد مثل ويل دورانت در كتاب  مى

گـذارد كـه  قـدر اثـر مـى كند و آن به يكديگر در اثر معاشرت و تماس زياد، شدت پيدا مى

انطبـاق  قـدر بـا هـم آن ،هاى آنهـا شود، يعنى تدريجاً روح هاى آنها شبيه هم مى كم قيافه كم

ها به يكـديگر شـبيه  كنند و قيافه كم اجسام آنها نيز با هم انطباق پيدا مى كنند كه كم پيدا مى

علت اساسى اين است كه هر مقدار كه الفت زوجين به يكديگر بيشتر باشد، يك ... شود مى

مثـل مـايع  .شـود تر مـى كمى كه بزرگتر شد، رقيق» خود«. اند قدم از خوِد فردى خارج شده

  .)677-676: همان(يابد  شود و توسعه مى رقيق مى ،غليظ كه وقتى آب داخلش كنند

غير از همدلى و  ،ای جز وفاق و همدلى ندارد و يا بهتر بگوييم اين كشش و جاذبه، ثمره

  خـدای متعـالى حقيقـت وجـودی زوجـين را يكـى  كـه چنانچيـزی نيسـت؛  ،اتحاد معنـوی

  ).1: نساء(داند  مى

اگر نقش اين كشش و تعلـق خـاطر در جامعـه بشـری بـه خـوبى  ،تقديمبر اين اساس مع

درك شود و همۀ دو نفرهای جهان؛ يعنى زن و شوهرها بفهمند كه يك حقيقـت هسـتند و 

بنــدی در خــانواده بــه جامعــه ســرريز  بنــد باشــند، ايــن فهــم و درك و پای بــه لــوازم آن پای

  .تعارض و تنازع خواهد شدگردد و جامعه پر از وفاق و همدلى و به دور از  مى

  افقى معنای ازدواج و وفاق هم

ازدواج از . يابيم كه بسيار به هم نزديكند كنيم، درمى ازدواج و وفاق توجه مى معنای بهوقتى 

، عبارت از دو چيز همراه و قـرين )در مقابل فرد(جفت  معنای به» زوج«باب افتعال، از ريشه 

شـب و روز  :م و دو گـوش، و چـه متضـاد، ماننـددو چشـ :است؛ چـه مماثـل باشـند، ماننـد

  . )314 : 4 ، ج 1374، مصطفوى و 384 : 1404؛ راغب اصفهانى، 107: 6، ج 1405منظور،  ابن(
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زوجـين اطـالق  ،هـا يـك از زن و شـوهر، زوج و بـه هـر دوی آن بر اين اساس، بـه هـر

وجيِن  و«: در قرآن آمده اسـت كه چنانكنند؛  مى كَر واألُنثـىاَنّـه َخلَـَق الـز ؛ و )45: نجـم( »الـذ

  . هاى نر و ماده را آفريده است اوست كه جفت

» مِيثاقـاً غَلِيظـا«داشته و از نظر قرآن  شدن دو چيز را در بر اقتران و اتّحاد و جفت ،ازدواج

اين همان معنايى اسـت كـه  .)2372ش ]: تا بى[احمد مختار (پيمانى بسيار محكم است  ؛)21: نساء(

  .ق اجتماعى مورد نياز استدر وفا

بـاب مفاعلـه . اسـت ،بر وزن فِعال مصدر باب مفاعلـه ،وفاق. وفاق نيز معنايى مشابه دارد

موافقت عملـى بـين دو  بنابراين وفاق و. دهد هايى است كه بين دو نفر رخ مى مربوط به فعل

  .است طرف

كـردن،  ردن، همراهىك كردن، سازواری سازگاری: شده برای وفاق عبارتند از معانى بيان

دو شخص در چيزی يا بـر چيـزی؛   وفاق. جهتى، ضدنفاق، سازش دلى و يك يك. دلى يك

مهيـار، (آن دو بهم نزديك و متحـد شـدند . يعنى آن دو شخص بر چيزى عهد و پيمان بستند

1375 :10(.  

نقطـه مقابـل وفـاق، شـقاق، نفـاق، . ، فرقـى نـداردزواجچـه و پس، چـه وفـاق بگـوييم 

ف، ناسازگاری و ناهماهنگى است، كـه همـان چيـزی اسـت كـه خـانواده را متالشـى اختال

  .كند مى

  راز اهميت ازدواج و خانواده در آيات و روايات 

دهد كه چرا اسالم روی مسئله ازدواج و خـانواده  بررسى آيات و روايات به خوبى نشان مى

زاد و  ،بك سـاير حيوانـاتچرا انسان به س. و شرايط خاص تشكيل آن، اين همه توجه دارد

واّهللاٰ َجَعل «: مكمل هر انسان را از جان خود او خلق كرده ،كند؟ اينكه خدای متعال ولد نمى

كننده توليد نسل بشر اسـت، ولـى چـرا  تامين )11: ؛ شوری72: نحل(» ... لكم مِن اَنفِسكم اَزوجا

و قوانين خاصى داشـته حدود  ،بايد خانواده تشكيل شود و يك مجموعه انسانى در كنار هم

  اين روش را ادامه دهند؟ ،ها باشند و در سير مستمر تمام نسل

يك محبـت مسـتمر قـرار داده و در  ،چرا خدای متعال بين والدين و فرزندان و بالعكس

: ای افكنـده اسـت كـه بقـای پيونـد آنهـا را تضـمين كنـد العـاده قلب مرد و زن، محبّت فوق
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محبوبترين امر نزد خداونـد و  ،چرا بنای خانواده. )21: روم(» ... ًة و َرحَمةَجعل بَينَكم َمَود  و ...«

االسالم أحب إلـى اّهللاٰ تعـالى  ما بنى بناء فى«: فرمود 6نصف دين تلقى شده است؟ پيامبر

و » تـر از تـزويج باشـد التزويج؛ بنايى در اسالم ايجاد نشده كه نزد خدای تعـالى محبـوب من

بـه دسـت را نيمـى از ديـنش  ،نصف دينه؛ كسـى كـه ازدواج كنـد من تزوج أحرز«: فرمود

نگاه به قرآن و تفسير و روايات مرتبط نشان ). 383: 3، ج1404شيخ صدوق، (» آورده است

دهد كه هدف عظيم و عزيز در كـار اسـت و خـدای متعـال خواسـته كـه بـا يـك بنـای  مى

روشـن اسـت  ،در تفكر الهى. )216 : 4 ، ج ]تا بى[مراغى، (شالوده بنايى بزرگ را بنهد  ،كوچك

ايـن انديشـه كـه در . كه انسان بايد از خودپرستى كه ريشه در حيوانيـت دارد، خـارج شـود

آيد، خـودش و نيمـه ديگـرش  دارد كه از خود به در مى او را وامى ،فطرت انسان نهاده شده

خواهـد  مـىشوند و همه چيز را براى اين خـود بزرگتـر  كه در هستى زوج اوست، يكى مى

تاملى ويژه و نگرشى عميق ما را به نقش مالت تفاهم اخالقى در  .)676: 22 ، ج 1386مطهری، (

 .سازد جامعه متوافق آگاه مى گيری شكل

اسـت، حـريم  »ما شـدن«برای زوجيت كه آغاز خودشكنى و وفاق اخالقى برای  ،قرآن

نيـا و چـه در آخـرت وجـود های الفت و همدلى، چه در د در قرآن، هرجا نشانه. قائل است

و  25: سـوره بقـره؛ 70: زخرف سوره ؛74: فرقانسوره ؛ 21: رومسوره (كار رفته  دارد، واژه زوجيت به

  هـا را بُغـض و خيانـت يـا تفـاوت عقيـده  ها و حكمت و هرگاه جای اين نشانه )56: يسسوره 

و سـوره  30: ه يوسـفسـور(آورده اسـت ) زن(» امـرأة«زن و مرد با يكديگر گرفته، قرآن واژه 

  . )11 ـ 10: تحريم

قـرآن، واژه   از ميـان بـرود، بـاز) بقای نسل انسان(آن جا كه حكمت زوجيت  ،چنين هم

؛ و هر گـاه دوبـاره )40:عمران  و سوره آل 5 ـ 4: ؛ سوره مريم29: سوره ذاريات(: كار برده را به» امرأة«

قـرآن تعبيـر را  نشيند،  يت به بار مىشود و نهال زوج اميد به زندگى و حكمت آن شكوفا مى

بـا اعجـاب از  7عمـران، زكريـا آل 40  در آيه. برد كار مى را به» زوج«عوض كرده، كلمه 

؛ »امَراَتـى عـاقِرٌ  و«: گويـد مى  از پيری خود و نازايى همسرش سخن 7بشارت الهى به يحيى

 )90: انبيـاء(» لَحنا لَه َزوَجـهُ اَص و«: فرمايد شود، خدای متعالى مى ولى وقتى دعای او اجابت مى

 .)13 ـ 11 : 1418عبدالغنى محمد، (

فضـای محـدود و امـن خانـه، . مسئله خانه و مسكن است ،نكته ديگر در فرهنگ قرآنى
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حريمى برای ابراز احساسات، بيان اسرار، ارضای غرايز و تامين نيازهـای جسـمى و روحـى 

ُ َجعـَل «: فرمايد دهد و مى خود نسبت مى اين سكونت و امنيت را خداوند به. انسان است واّهللاٰ

محل سكونت و آرامش برايتـان قـرار داد  ،های شما خداوند از خانه: »لَكم من بُيُوتِكم َسكناً 

  .)80: نحل(

 ،، ولـى سـكن)236: 1404راغب اصـفهانى، (شود  به محل گذران شب گفته مى) خانه(بيت 

 ،و مسـكن )64: همـان(ن تسكين و آرامش يابـد هر چيزی است كه انسان به وسيلۀ آ معنای به

قرآن فقـط ! مسكن نيست لزوماً  ،»بيتى«پس، هر  )581: 6، ج 1406طبرسى، (محل آرامش است 

  چرا؟  )314: 12، ج 1417طباطبايى، ( ها را محل آرامش خوانده بعضى از خانه

. تای كه وفاق بر فضـای آن حـاكم نيسـت، جـای آرامـش نيسـ زيرا خانه ؛روشن است

شكاف خورده و صاحبش از ترس فـروريختن آن آرامـش نـدارد و  آن گاهى سقف ،خانه

همدلى و مالت پيوند اعضای آن كه عشـق و محبـت اسـت، شـكاف برداشـته و بـه  ،گاهى

ها را محل سـكونت  بعضى از خانه ،اگر قرآن. جای وحدت، دوئيت بر آن حاكم شده است

برای » بيت«باشد كه تنها داشتن  سببن است بدين ها شمرده، ممك كننده و رهايى از پريشان

های ديگری فراهم شود تا يك مـرد يـا زن بـه ثبـات و  آرامش كافى نيست، بلكه بايد زمينه

  .ها را به زمين بگذارد ها رها شود و غم و غصه آرامش برسد و از نگرانى

عامـل اسـت كـه » مسـكن«و » سـكن«كه در آيه شريفه آمده، مـوقعى ) بيت(پس، خانه 

اصلى آرامش در آن وجود داشته باشد و آن همسری موافـق و بـا محبـت و پرجاذبـه اسـت 

مسـكن و محـل راحتـى، آرامـش و رفـع » خانه«، دوگانگى و ناسازگاری »شقاق«وگرنه، با 

  .خستگى نخواهد بود

هاى خـدا ايـن اسـت كـه از جـنس خودتـان  از نشانه«: معنای سخن قرآن ،با اين توضيح

، بـه خـوبى فهميـده )21: روم(» لِتَْسكنُوا ِإلَيهـا«: ى شما آفريد تا بدان آرام گيريدهمسرانى برا

شود كـه عامـل آرام بخشـى در آن  آن وقت مسكن و محل آرامش مى ،يعنى خانه ؛شود مى

اصال خانه را به اعتبار وجـود ايـن . وجود داشته باشد و آن وجود زوج موافق و همدل است

  .)22: 3، ج 1413حجازی، (د ان خوانده» مسكن« ،عامل

وقتـى عشـق و كشـش  ،از نظـر قـرآن. ها با فضای عمومى قرآن سازگار اسـت اين دقت

  .نيست و وفاق جای خود را به شقاق داده، ديگر معنا ندارد كه زوجيت استفاده شود
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شود كه چرا قـرآن در توصـيه بـه  بريم، روشن مى وقتى انديشه را به اين سمت و سو مى

بـا يكـديگر، » ازدواج شايستگان«خواهد كه برای  تشكيل خانواده، از مؤمنان مى تالش برای

 .)216: 18، ج 1974عاشور،  ابن(» ... والّصــلِحيَن مِن عِباِدكم واِمائِكم...«: اقدام كنند

؛ »اسالم«: صفت را برای همسران شايسته برشمرده ششخداوند  ،سوره تحريم 5 در آيه 

  ، روحيـه عـذرخواهى از خطـا؛»توبـه« حيه اطاعت همـراه بـا خضـوع؛ ، رو»قنوت« و »ايمان«

همۀ اين سفارشات برای اين است كـه عناصـر . »اهل گناه و نافرمانى نبودن«و » بندگى خدا«

. شده، مورد تهديـد و آسـيب قـرار نگيـرد سازش و توافق اخالقى فراهم باشد و بنای ساخته

ون يـك خانـه، اعضـای آن دشـمن يكديگرنـد رساند كـه در توجه كار را به جايى مى عدم

 .)14: تغابنسوره (

تزّوجـوا «: توصـيه كـرده 7امـام صـادق. بسـيار دقيـق اسـت 7بيت های اهل راهنمايى

؛ با خانواده شايسته ازدواج كنيد؛ زيرا خصايص والـدين »العِرق دّساس الحجر الصالح فاِنّ  فى

يعنـى در  .)505: 1، ج 1408؛ منـاوی، 197: 1392طبرسـى، (كنـد  و اجداد، به نسل بعد سـرايت مى

عـالوه  ،در اسـالم. انتخاب همسر به همه خصوصيات از جمله مسائل ژنتيك هم توجه شـود

بر سفارش به بررسى جهات معنوی برای ازدواج، بررسى جسم و تركيب ظاهری نيـز مجـاز 

نقـل شـده كـه  7صادقحتى از امام  )16 ـ 12 : 14 ، ج 1416؛ حكيم، 63 :29 ، ج1981نجفى، (است 

حـر (گويى و امانتداری را مالك قرار دهيد  گول نماز و روزه كسى را نخوريد؛ بلكه راست

  .)104: 14، ج 1412عاملى،

روشــن اســت كــه همــدلى بــا كســى كــه ظــاهر و بــاطنش نــاهمگون بــوده و بــه اصــول 

تـى سـخنش بـر حقيق ،چنين كسـى. بند نيست، ناممكن است داری پای گويى و امانت راست

استوار نيست تا با او موافقت كرد و به عملش اعتمادی نيست كه بتوان همسـاز و همنـوايش 

الجزيـری، (كفو و همتای خود را پيداكردن كه مورد تاكيد فقهـای شـيعه و سـنى اسـت  .شد

  .، برای رسيدن به همين مقصود است)86: 4، ج 1419

  ای  ی نـور بـه ضـابطه برای توافق، مشـتركات معنـوی خاصـى الزم اسـت كـه در سـوره

زنان خبيث «: كلى برای انتخاب همسران اشاره كرده و پرده از يك واقعيّت تكوينى برداشته

اَلَخبيثـُت «: و ناپاك از آن مردان خبيث و ناپاكند، و مردان ناپاك به زنان ناپاك تعلّق دارند

  ، زنـان پـاك بـه مـردان پـاك و و در نقطـه مقابـل )26: نـور( »... لِلَخبيثيَن والَخبيثوَن لِلَخبيثـتِ 
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  .مردان طيب به زنان طيب و پاك تعلّق دارند

بـرای تشـكيل جامعـه خـانوادگى، : ای ظريف قابل استنباط اسـت نكته ،از اين دستورات

ها ممكـن  بدون تحقـق زمينـه آن همخوانى؛ يعنى وفاق و هماهنگى ضرورت دارد كه تأمين

رفع نياز جنسى باشد و هـدف واالتـری مـد  ،ادهاگر بنا بود كه هدف از تشكيل خانو. نيست

  از توجـه خـاص بـر همـاهنگى، ! گيری معنـا نداشـت نظر نباشـد، ايـن همـه دقـت و سـخت

جـای ديگـری را درسـت و هـدف ديگـری را  ،روشن است كه اين رابطـه ،همدلى و وفاق

  .كند تأمين مى

  چرايى اصرار بر تداوم و استحكام وفاق اخالقى در خانواده 

افزون برتعاليم الزم برای آغاز تشكيل خانواده، از زن و شوهری كه بر اسـاس  ،متعالخدای 

شـدن  تر اند، خواسته كه بـرای تقويـت معنويـات و نورانى دستورات الهى پيوند برقرار كرده

 ،رسد، اين خواسـت نظر مى هدف از اين خواست الهى چيست؟ به .خانه خويش تالش كنند

كند  تر مى معنويت، ارتباطات بين اعضای خانواده را مستحكم به اين جهت است كه تقويت

 ،برای تحقق ايـن هـدف. كند مىبا دوام و داشت مادی  پيوندها را بدون چشم ،و روح ايمان

فـالح و  بـرایاعضای خانواده بايد به اصالح امور دينى و سلوك اخالقـى اهميـت دهنـد و 

قـرآن در يـك . هماهنـگ داشـته باشـندجويانـه  رستگاری هم، اقدام كنند تا سـلوك كمال

: طـه( » واُمر اَهلَك بِالّصلوِة واصـَطبِر َعلَيهـا«: فرمايد مرحله خطاب را متوجه پيامبر كرده و مى

قـرآن  ،در مرحله تكميلـى»  ؛ خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شكيبا باش)132

مـردم و  ،را از آتشـى كـه هيـزم آن به جامعه مؤمنان خطاب كرده كه اهـل و اوالد خـويش

يَها الذيَن َءاَمنوا قُوا اَنفَُسكم و اَهليكم ناًرا َوقوُدَها أيـاَ «: های جهمنى هستند، حفظ كنيد سنگ

از اين فراتر، در دستوری كلّـى، همـه مـردان و زنـان را از آن  .)66: تحريم(» النّاُس والِحجاَرة

: كنـد معروف و نهى از منكر سـفارش مى به امر بهجهت كه همه يار و دوستدار يكديگرند، 

 .)71: توبه(» الُمنكرِ  ينَهوَن َعن والُمؤمِنوَن والُمؤمِنـُت بَعُضُهم اَولياُء بَعض يأُمروَن بِالمعروِف و«

 ،شود كه خداوند در نظام تربيتـى مـورد نظـرش روشنى استفاده مى به ،از اين سير تربيتى

عه بشری را هدف قرار داده تـا جـايى كـه روابـط بـه حـد تقويت روابط معنوی اعضای جام

واليـت سـبب تحـّزب و  ،به اعتقاد عالمه طباطبايى. واليت اعضای جامعه بر يكديگر برسد
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سـبب اتحـاد بسـيار  ،شود و تحّزب ی واليى در حزب واحد مى اعضای يك رابطه دادن قرار

ايشان تأكيد كرده كه  ،ين اساسبر هم )151: 3، ج1417طباطبايى، (شود  عميق و مستحكمى مى

وقتى رابطه معنويى به رابطه واليى رسـيد، مؤمنـان در عـين كثـرت و تعـدد اعضـا و وجـود 

كننـد كـه گـروه و  ای پيـدا مى های فردی از جهات مختلف، وجـود و هسـتى يگانـه تفاوت

گر رسند كه امور يكدي های متعارضى نخواهند داشت و به حدی از يگانگى و وفاق مى شعبه

گويى امور ديگر مؤمنان مربوط به خودشان  كه چنانرسانند،  را مديريت كرده، به سامان مى

  .)338: 9 ، جهمو(است 

براساس اين برداشت از آيات، هدف خداوند اين است كه هر كس با تقويـت معنويـت 

جامعه های مؤمنان و در نهايت  تر كند، بعد خانواده در خانواده خود، روابط آنها را مستحكم

سبب ساختن حزبى  ،روشن است كه اين پيوند. ايمانى با روابط معنوی به پيوند واليى برسد

  .شود كه بر محور ايمان وفاق يافته است بزرگ مى

توجه به نكات ظريف اخالقى در درون خانه نيز برای تامين همين هدِف مهم اجتمـاعى 

همسـر را  ،قـرآن. بـزرگ انسـانىابتدا در اجتماع كوچك خانواده و سپس در جامعه  ؛است

وسيله آرامش دانسته و پـس از آن، ارتبـاط زن و مـرد را براسـاس مـوّدت و رحمـت طـرح 

ويژه درباره برخورد و معاشرت سالم مرد كه اقتـدار  اين مسأله، به. )21: رومسوره (كرده است 

در  .را آزار دهـدشوهر نبايد زن . تر مورد توّجه قرآن قرار گرفته است تری دارد، بيش افزون

قـرآن . اسـت  شـده  يـاد» بِالَمعروفِ  عاِشروُهن  و«سن معاشرت با زنان نساء از حُ سوره  19  آيه

؛ ولى اين )229: بقره(» ... فَاِمساك بَِمعروف ...«: حتى درباره رجوع پس از طالق فرموده است

هد بـا او زنـدگى خوا سن معاشرت با هر زنى مربوط است كه مرد مىطور قطع به حُ  حكم به

  .پذيرد  صورت كند؛ چه اين زندگى با ازدواج يا با رجوع پس از طالق

 :گفـتن ايـن جملـه از سـوی مـرد بـه همسـرشكه تاكيد فرموده  6اينكه رسول خدا

، بــرای تــامين )569: 5، ج 1363كلينــى، (رود  هرگــز از قلــب زن بيــرون نمــى ،»دوســتت دارم«

  .معاشرت نيكوست

زن  «: فرموده 7امام صادق كه چنانن معاشرت نيكو بايد اقدام كند؛ برای تكميل اي ،زن

 -1: در روابط خود با شوهری كه با او سازگار است و وفاق دارد، بايد سه كـار انجـام دهـد

 ؛خاطرش را به خود آسوده سازد -خوشى يا ناخوشى -رنگى، تا هميشه و در همه حال يك
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اش  دربــاره ،گــاهى خطــايى از او ســر زد ،اگــرتعّهــد بــه او و نگاهداشــت حرمــت او تــا  -2

در . »اظهار عشق به او، با عشوه و نـاز و زيبـايى ظـاهر -3 ؛دلسوزى كند و با او مهربان باشد

موافقت با همسـر بـراى جلـب  -1: بايد سه كار انجام دهد ،مرد در زندگى زناشويى«: پاسخ

بــا آراســتگى ظــاهر و  جلــب توجــه او -3 ؛خــوش اخالقــى -2 ؛توافــق، محبــت و عالقــه او

  .)323: 1404شعبه،  ابن(» دستى گشاده

جانبه با ظرافت و دقـت تمـام  شود كه تالشى همه روشنى درك مى به ،با يك نگاه كالن

طبيعى است كه استحكام  .ر اثر توافق اخالقى مستحكم شودبصورت گرفته تا بنای خانواده 

زيـرا فرزنـدانى  ؛ماعى بسيار مؤثر اسـتدر وفاق و همدلى اجت ،هايى وفاق در چنين خانواده

رفتـاری  ،هايى كه خود تشـكيل خواهنـد داد كه در چنين محيطى پرورش يابند، در خانواده

  .هايى، سرشار از ُحسن معاشرت باشد مشابه خواهند داشت و جامعۀ متشكل از چنين خانواده

ات و عواطـف شارع مقدس به اين حد هم بسنده نكرده، بلكه از آنجـا كـه تنهـا احساسـ

ناشـويى را از خطـر گسسـت حفـظ نمايـد، زتواند دوام وفاق را تضـمين كنـد و پيونـد  نمى

جلـوی خطـرات  ،های الزم صورت گرفته و با وضع حقوق و وظايف زن و شوهربينى پيش

كرده   ياد )47: 1410حسينى، (با تعبيری جالب و جامع از حقوق زوجين  ،قرآن. را گرفته است

لطافت آيه در اين است كه با حـذف  .)228: بقره(» ن مِثُل الّذی َعليِهن بِالَمعروفِ لَهُ   وَ «: است

چه چيزی حق و چه چيزی تكليف است، پيوند عميق حقوقى متقابل ميان زن و شوهر  اينكه

برقرار شده است؛ يعنى برای زنان بر شوهران، حقوقى همانند حقوق شوهران بر زنـان اسـت 

 .)203: 2، ج 1417آلوسى، (

در عين اينكه چنين حقوقى وضع . استفاده از محبت و احساسات اين يعنى بستن راه سوء

آيند؛ بلكه مكّمـل  شمار نمى شده، ولى در جامعه كوچك خانوادگى، دو فرد، جدا از هم به

  .)187: بقره(» ُهن لِباٌس لَكم و اَنتُم لِباٌس لَُهن «: يكديگرند

بـه امـور  دادن دهد كه برای سـامان تكاليف به خوبى نشان مى نگاه دقيق به اين حقوق و

 . جامعه كوچك خانواده و از اين رهگذر جامعه بزرگ بشری است

تعـالى بـرای پايـداری و تـداوم پيونـد خـانوادگى،  عالوه بر همه آنچه گفته شد، خـدای

. رده اسـتهايى برای زمان بروز مشكالت و بازگشت به وفاق و سازگاری پيشنهاد ك حل راه

دهد كه در صورت بروز  سوق مى كار راههم دو عضو اصلى خانواده يعنى زوجين را به اين 
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ْن بَعْلِها نُُشوزاً َأْو ِإْعراضاً فَـال «: ه صلح و آشتى وارد شوندچمشكل از دري
َو ِإِن اْمَرَأٌة خافَْت مِ

لُْح خَ  ؛ و اگر زنى از ناسـازگارى يـا )128: نساء(» يرٌ ُجناَح َعلَيِهما َأْن يْصلِحا بَينَُهما ُصلْحاً َو الص

رويگردانى شوهرش بيم داشته باشد، بر آن دو گناهى نيست كه او بـا گذشـت از بخشـى از 

و هـم » اسـت] از جدايى[ميان خودشان صلح و سازش برقرار كنند و سازش بهتر  ،حقوقش

ق و بازگشـت وفـاق بـه حكميت برای رفـع شـقا كار راهگيری از  اطرافيان زوجين را به بهره

َو ِإْن ِخفْتُْم ِشقاَق بَينِِهما فَابَْعثُوا َحكماً مِْن َأْهلِِه َو َحكماً مِْن َأْهلِها ِإْن «: ايشان فرمان داده است

َ كاَن َعليماً َخبيرا ُ بَينَُهما ِإن اّهللاٰ ؛ و اگر از جـدايى و شـكاف )35: نساء( »يريدا ِإْصالحاً يَوفِق اّهللاٰ

ن دو همسر بيم داشته باشيد يـك داور از خـانواده شـوهر و يـك داور از خـانوده زن ميان آ

انتخاب كنيد اگر اين دو داور تصميم به اصالح داشته باشند خداوند به توافـق آنهـا كمـك 

  .كند زيرا خداوند دانا و آگاه است او از نيات همه با خبر است مى

بينـى قـوع اخـتالف و شـكاف، پـيشنه برای وقوع شقاق و گسست كه برای تـرس از و

صورت گرفته، آن هم با گذشت از بخشى از حقوق از سوی زوجين يا پا درميـانى كسـانى 

  .كه هر دو طرف را دوست دارند و اهل خانواده آنان هستند

نظـر  مراد از صلح و مصالحه اين است كه زن از بعضى از حقوق زناشـويى خـود صـرف

به اين وسيله از طالق و جدايى جلوگيری  ،ر را جلب نمايدكند تا انس و الفت و توافق شوه

  .)100: 5، ج 1417طباطبايى، (بهتر است  ،كند و بداند كه صلح

  تبيين تاثير وفاق خانواده بر وفاق اجتماعى

را از جـنس خـود او  )ابوالبشر(ترين درجه وفاق، همسر آدم برای تحقق عالى ،خدای متعال

درك ايـن . ندهسـت معناسـت كـه همسـران از يـك حقيقـت بـدان و اين )1:نساءسوره (آفريد 

فهمند كه در اين  مى ،همسران با درك اين حقيقت. عامل بزرگى برای تفاهم است ،حقيقت

ــه ــر چ ــك ه ــه كوچ ــى را آزار مى ،جامع ــد، د يك ــم آزار مىده ــری را ه ــه  يگ ــد؛ چ ده

مشكل، بلكه بـرای  برای جلوگيری از اين. باشند معنویچه روحى و  ،جسمى ،ها دهندهآزار

» ُهـن لِبـاٌس لَكـم و اَنـتُم لِبـاٌس لَُهـن «: تعالى فرموده خدای ،بروز و ظهور وحدت و يگانگى

گذارنـد هيچكـدام چنان پيوستگى و همـاهنگى دارنـد كـه نمـى ،اين دو موجود. )187: بقره(

 ! آسيب ببينند
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جعـل «: بيـان كـرده ،حقيقت ديگری را نيز خدای متعال كه خالق اعضای خانواده است

شائبه است، برای رفع مشـكالت و عـدم مودت كه نهايت دوستى بى. )21: روم(» بينكم موّدة

با وجود اين عنصر بسيار قوی، زن و شوهر با تامـل در . بروز كينه و دشمنى ايجاد شده است

عنوان جزيـى از وجـود حقيقـى خـود، در پـى درمـان بـر  وضع روحى و جسمى يكديگر به

  . ای عليه يكديگر كنند دهند آن مشكل را حربه و به خود اجازه نمى آيند مى

آنها با تعامل دوستانه و همكارى در مسير شـناخت  ،در اثر محبت عميق بين زن و شوهر

نهند؛ از همين رو تعبيـر  رسند و در وادى امن الهى گام مى خود و خداى خود به آرامش مى

 .يفه آمده استدر آيه شر )21: روم( »لتسكنوا اليها«

اشاره به اين واقعيـت دارد كـه آرامـش، مقـام و مـوقعيتى اسـت كـه  ،اين تعبير در قرآن

سـازى  زمينـه ،وظيفـه خـانواده ،انسان در پهنه هستى بايد بدان دست يابد و از ديدگاه قـرآن

دهند؛  حال چه براى زن و شوهر، يا كسانى كه راه آنان را ادامه مى ؛براى همين هدف است

 .ى فرزندانيعن

گشـودن  آمده كه مهربانى همراه دلسوزی و پروبـال» رحمة« ،در همان آيه بعد از مودت

در اثـر  ،دهد، عالوه بر آنكه فطرت آدمى بر اسـاس آن آفريـده شـده ايثارگرانه را نويد مى

، هـر )مـودت(الفت زن و شوهر و همكارى آن دو با نيروى عشق و محبت در مسـير كمـال 

تـر هر چه بيشتر با هم زندگى كنند، بـر ايـن اعتقـاد راسـخ ،ود و دو همسرش روز تقويت مى

شوند كه بايد اوج رحم و مهرورزی خويش را در زندگى و روابط زناشويى نشان دهنـد  مى

 ،از ايـن مرحلـه بـاالتر. در راه زندگى بهتر خويش ايثار كننـد ،و با تمام وجود هر چه دارند

خانواده و ديگر وابسـتگان و در نهايـت اعضـای جامعـه گشودن بال رحمت براى فرزندان، 

  .بشری است

شدن زمينه مناسب براى ارتباط مسـؤوالنه و  بنابراين، پيوند سالم زناشويى، ضامن فراهم 

ماندگار است و اين چيزى است كه نوگامانى كه در آغاز راهند، بايـد بـه آن توجـه داشـته 

ی در انتخـاب همتـا و كفـو بـرای همسـری، بـه امـور مـاد دادن باشند و به جـای معيـار قـرار

توانـد بـرای زن و شـوهر  ايمان كه اساسش بر امنيـت اسـت، مى. معيارهای الهى توجه كنند

  .مانند آن مؤمن و زندگى آنها امنيت بياورد، نه پول و ثروت و

بعد از تحقق وفاق و همدلى در روابط زناشويى و رشد و تكامل زوجين، موضوع توليد 
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از آنجا كـه نـوع تعامـل . ربيت فرزندانى برای ادامه راه بشريت تا كمال نهايى استنسل و ت

نهد كه اگر سالم بود، رحمت  بناى شخصيت روانى فرزندان را مى سنگ ،والدين با يكديگر

: فرمايـد مى قـرآن کـریم كـه چنان ؛هـای شـادابى رشـد خواهنـد كـرد آورد و نهال به بـار مـى

طينت هـاى بـد رويد اما سـرزمين ردگار مىگياهش به فرمان پرو )و شيرين(سرزمين پاكيزه «

و به ايـن ترتيـب  )58: اعرافسوره ( »رويد ارزش از آن نمى جز گياه ناچيز و بى ،)زار و شوره(

  .گذارندبرد و پاكيزگانى پا به عرصه جامعه مى انسان سود مى ،از آن وفاق و همدلى

ًة واِحـ«قرآن در آيه  اُس ُأماز دوران وفـاق انسـانى سـخن گفتـه ) 213 :بقـره(» ...َدةً كاَن الن

های اوليه بشـر از  آيه به هماهنگى خانوادهاست كه  عاشور معتقد چون ابنهممفسرانى . است

. نظر اخالقى اشاره كرده و آن را عامل اصلى وفاق و هماهنگى جامعه اوليه بشر دانسته است

ان زيادی توليد كردند و فرزندان آنهـا هـم توليـد فرزند ،زمانى كه والدين اوليه از نظر وی،

واحـدی بـه وجـود آمـد، آن هـم از  خـانواده بـزرگ ،نسل كردند، در مدت زمان كوتاهى

هـا مثـل هـم شـدند و در تمـام  هـای ايـن خانواده مـزاج ،در نتيجـه. طبع و مزاج پـاكيزه يك

زمينـه  ،حـال ايـنبـا . احواالت بر يك روش رشد كردند و تربيـت همسـان و مشـابه داشـتند

  .وجود نخواهد داشت اختالف مگر بسيار جزيى

انسان را خلق كرد، خواست كـه برتـرين موجـود در كـره  ،تعالى وقتى خدای ،به نظر او

لَقَـْد «: فرموده كه چنانزمين باشد، پس بايد آفرينش او در نهايت قابليت كمال و خير باشد؛ 

يعنى آدم در نيكوترين و بهترين كيفيت ساختاری  ؛)4: التين(» يمٍ َخلَقْنَا اْإلِنْساَن فِى َأْحَسِن تَقْوِ 

كه شايسته ذكر است؛ چه از نظر جسمى و چه از نظر عقلى خلق شد و خدا شناخت خيـر و 

انديشـه و آرای او در  ،در نتيجه. عمل به آن و شناخت شر و دوری از آن را به او الهام كرد

در پى چيزی بود كه نافع و راهنمای بـه مسـيری بـود مسير درست و راه راست بود و از اول 

احواالت مـرد و زن )... و نوع تعقل درستى داشت... (كه نياز به هدايت در آن راه را داشت

كردنـد، در تمـام احـواالت مشـابه خـود آنهـا  چنين بود و هر چه فرزند توليد مى انسانى اين

ريزی  دۀ وجودی بشر بر اساس آن پىپس، صالح و كار شايسته اصلى بود كه شالو... بودند

صـالح (پـس، چـون والـدها در وفـاق و اتحـاد  .)287 -286: 2، ج 1974عاشـور،  ابـن(شده بـود 

) صلح و درستى و راستى(طور تربيت شدند و در صالح  بودند، فرزندان هم همان) اجتماعى

  .)288: همان(بودند و از فساد و درگيری خبری نبود 
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، در تفسـير آيـه اول سـوره نسـاء بـر نقـش بنيـادين ازدواج و روابـط نيزعالمه طباطبايى 

خواهـد مـردم را بـه  در اين آيـه مـى«: ارحامى در ايجاد وفاق و اتحاد اجتماعى تاكيد دارند

تقوا و پرواداشتن از پروردگـار خـويش دعـوت كنـد، مردمـى كـه در اصـل انسـانيت و در 

ين زن و مردشان، صغير و كبيرشان، عاجز ب ،حقيقت بشريت با هم متحدند و در اين حقيقت

تفاوت پى ببرنـد  و نيرومندشان، فرقى نيست، دعوت كند تا مردم درباره خويش به اين عدم 

به زن و كبير به صغير ظلم نكند و با ظلم خود مجتمعى را كه خداونـد آنـان را  مردتا ديگر 

تتميم سعادتشـان و  منظور بهه اجتماعى ك ؛آلوده نسازند ،به داشتن آن اجتماع هدايت نموده

وجل آنان را بـه تاسـيس ای كه خداى عزّ  جامعه ؛بخش تشكيل شده با احكام و قوانين نجات

همچنـين هسـتى و بقـاى فـرد فـرد و  ،آن ره نموده تا راه زندگيشان را هموار و آسـان كنـد

  .)134: 4 ، ج1417طباطبايى، (» مجموعشان را حفظ فرمايد

در مورد وحدت انسانى است كه در بين همـه  ،امر به تقوا«: فرموده عالمه در بيانى ديگر

 -كه الزمه آن است - خدای متعال دستور داده كه آثار آن تقوا. افراد سارى و جارى است

َ كاَن َعلَيكْم َرقِيباً «: حفظ شود و تهديد كرده كه خودش مراقب است  ،و با اين تعليل» ِإن اّهللاٰ

بـا دقـت در . يد نسبت به مخالفت با اين دستورها بيان شده اسـتترين تخويف و تهد سخت

» طغيـان«، »فساد در زمـين«، »ظلم«، »بغى«آياتى كه متعرض مساله : شود اين تعليل روشن مى

حفظ «و امثال اينها شده، و دنبالش تهديد و انذار كرده، چه ارتباطى با اين غرض الهى يعنى 

  .)138 -137: همان(» ددار» وحدت انسانيت از فساد و سقوط

 رسـيم و از وفـاق خـانوادگى بـه اتحـاد و وفـاق اجتمـاعى پس، از خانواده به جامعـه مى

ًة َو َرْحَمة«در آيه  .خواهيم رسيد دو تعبير مودت و رحمت به كار  )21: روم(» َجَعَل بَينَكْم َمَود

  :رفته است

زيـرا بـراى  ؛ايثارگرانـه اسـت جانبه و يك» رحمت«غالبا جنبه متقابل دارد، اما » مودت««

مـودت اسـت و گـاه  ،گـاه خـدمات متقابـل الزم اسـت كـه سرچشـمه آن ،بقاء يك جامعه

  .دارد» رحمت«خدمات بالعوض كه نياز به ايثار و 

كند ولى اين احتمال نيز وجود دارد  مودت و رحمت را ميان دو همسر بيان مى ،البته آيه

ها باشد كه دو همسر يكى از مصاديق بارز آن محسوب  ناشاره به همه انسا» بينكم«كه تعبير 

تنها زندگى خانوادگى كـه زنـدگى در كـل جامعـه انسـانى بـدون ايـن دو  زيرا نه ؛شوند مى
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رفـتن ايـن دو پيونـد و حتـى  و از ميـان پـذير نيسـت امكـان» رحمت«و » مودت«يعنى  ؛اصل

مكـارم (اجتمـاعى اسـت ضعف و كمبود آن، مايـه هـزاران بـدبختى و نـاراحتى و اضـطراب 

  .)393: 16، ج 1375شيرازی، 

های الزم بـرای  زوجين نماد يك جامعـه برخـوردار از وفـاق و همـدلى هسـتند و مؤلفـه

تامين وفاق يك خـانواده، در تـامين وفـاق اجتمـاعى هـم الزم اسـت تـا زنـدگى اجتمـاعى 

جامعـه  ،اشـدسوی تفاهمى و وفـاقى داشـته بو اگر بنای خانواده سمت. مطلوب حاصل شود

وسوی تفاهمى و وفاقى داشته باشند؛ زيـرا  توانند سمت مى ،كه از آحاد خانواده تشكيل شده

نيز سالم و صالح خواهد بـود و  ، كُلاگر سالم و صالح باشد ،دهنده يك كُل اجزای تشكيل

  .)487: 1تا، ج  طنطاوی، بى(پاشيده باشد كل نيز چنين خواهد بود  چنانچه اجزا ناصالح و از هم

نكته تكميلى آن است كه آيـاتى در قـرآن وجـود دارد كـه الفـت را اسـاس پيونـدهای 

 : آمده است کریم قرآنبرای نمونه در  .اند اجتماعى و ايجاد وفاق بيان كرده

َ َألّـَف اْألَْرِض َجميًعا ما َألّفَْت بَـيَن قُلُـوبِِهْم َو لكـّن ا َو َألَّف بَيَن قُلُوبِِهْم لَْو َأنْفَقَْت ما فِى« ّهللاٰ

توانسـتى ميـان  كـردی، نمى ؛ اگر همـه آنچـه را در زمـين اسـت، هزينـه مى)63: انفال( »بَينَُهمْ 

 .الفت ايجاد كرد ،شان الفت ايجاد كنى، ولى خداوند ميان آنها یها دل

بر اسـاس . ای احساسى و عاطفى، بسيار اهميت دارد عنوان مقوله اشاره قرآن به محبت به

بـر پايـه عمـل ) اشتراك در مبدأ و منتهى(بت برآمده از اشتراك در باورها اين ديدگاه، مح

است و از اركان اصلى جامعـه و  )اشتراك بين مبدأ و منتهى(ها و هنجارهای دينى  به دستور

های  محبـت، دوسـتى و وابسـتگى. آيد شمار مى های اصلى همبستگى اجتماعى به از ويژگى

هـا  مبستگى اجتماعى، در برابر نظام هنجارها و نظـام ارزشعاطفى بيشترين اثر را در ايجاد ه

ای كه بدون نوعى وابستگى عاطفى، نظم هنجاری نيز ممكن نخواهـد  گونه به ؛به همراه دارد

بود، بلكه پايه نظـم هنجـاری بـر اسـاس احسـاس تعلـق بـه جمـع، دوسـتى و اعتمـاد متقابـل 

كلـى، احساسـات و عواطـف،  طور بـه )101 -98: 1375چلبـى، (اجتماعى گذاشته شـده اسـت 

  .)94: 3، ج 1378مصباح يزدی، (رود  شمار مى عاملى برای ايجاد وفاق اجتماعى به

اشاره كرده  باره خواجه نصيرالدين طوسى در كتاب اخالق ناصری به نكتۀ مهمى در اين

و اند، پـس بـالطبع مشـتاق آن تـألف باشـد  چون ايشان را بالطبع متوجه كمال آفريده«: است

به همين دليـل اسـت كـه تـا محبـت حـاكم . )258: 1362طوسى، (» اشتياق به تألف محبت بود
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از نگـاه عالمـان اخـالق، عـدالت جانشـين . گيرهای قانونى ندارد جامعه نياز به سخت ،است

شـود؛ زيـرا اهـل َوداد و  عـدالت بـه كـار گرفتـه مى ،محبت است و هرجا كه محبت نباشـد

راغـب (خودگذشتگى هستند و جور و ستم در اين مقام معنا نـدارد  محبت در مقام ايثار و از

 .)121-119: 1، ج 1408؛ نراقى، 366-365: 1376اصفهانى، 

دانند كه روابط خانوادگى و در مرتبه بـاالتر، روابـط خويشـاوندی بـر  از سويى همه مى

كـانون گـرم  ،دار و روابط محكم اساس محبت استوار است و تنها پايگاه ايجاد محبت ريشه

ترين عامل برای ايجاد بستر وفـاق  توان ادعا كرد كه محبت، مهم بنابراين، مى. خانواده است

چيزى كـه بـر پايـه عاطفـه برقـرار . كند در جامعه است كه زيربنای آن را خانواده ايجاد مى

س پـ. )401: 27 ، ج 1388مطهری، (زور در آنجا حكمفرما نيست  ،شده است و بايد برقرار باشد

به همين دليل گفته شده كـه . بايد از خانواده آغاز كرد ،سازی در تئوری قرآنى برای جامعه

بايد تدابيرى انديشيد كه بر اساس آن تـدابير روح ازدواج كـه صـميميت و وحـدت اسـت «

  .)402 -401: همان(» متزلزل نشود و اين تدابير را گاهى بايد از مقدمات خيلى دور شروع كرد

  گيری نتيجه

 ىشـدن او و پناهگـاه گذار بنايى است پر از مهر، برای پرورش انسان و اجتماعى ازدواج پايه

 های ديگـر برای يادگيری چگونگى زيستن در اجتماع بشری و معاشرت و ارتبـاط بـا انسـان

محـيط مسـاعدی بـرای رشـد  ،توافـق اخالقـى زن و مـرد و آميخـتن عشـق و اخـالق. است

آورد كـه آنـان بتواننـد بـا ديگـران  القى فرزندان فـراهم مـىاعتالی معنوی و اخ جسمانى و

 .متوافق و همساز زندگى كنند و در پيشبرد اهداف الهى در جامعه بشری همكاری كنند

ای همدل، متحد و برخوردار از وفاقى كه پيشرفت و تعالى  داشتن جامعه ،رسد به نظر مى

های اصـولى و بـر  همسـرگزينى هـای درسـت و آن را تضمين كند، متوقف بر وقوع ازدواج

سـاز  خـانواده آرام و برخـوردار از مـودت و رحمـت، زمينـه. اساس معيارهـای الهـى اسـت

  .ای با همين اوصاف است گيری جامعه شكل

تقويت ازدواج و احيای خانواده به سبك اسالمى بر مبنای دين و دستورات  ،منظور بدين

شدن پيوندهای اجتمـاعى  ها و قوی كى دلی مناسب برای نزديكار راهو  الهى ضروری است

ــط خويشــاوندی و صــله رحــم ــای خــانواده و  سست. اســت در ســايه توســعه رواب شــدن بن
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ها را افـزون و  ها و در نتيجـه دشـمنى ها، تفرقـه باختن اخـالق در آن، هـر روز شـكاف رنگ

كـه  الگـويى اسـت ،محور تئوری جامعه خانواده. واگرايى اجتماعى را در پى خواهد داشت

  .گرفتن است مساوی با نتيجه آنبراساس فطرت انسانى و كتاب خدا ارائه شده كه تجربه 
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