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 کریم قرآن ازمنظر خانواده و تحکیم در تشکیل اعتقادی نظام اثرگذاری واکاوی

  آملی جوادی اهلل آیت قدر عالی مفسر یها بر اندیشه با تأکید

 

 محمدعلی شاهینی

 رشته فقه و اصول سطح سه حوزه،

 چکیده

گیرد، همچنین انسان برای دستیابی به سعادت باید در نهاد  شناخت و تربیت جوامع انسانی بوسیله نهاد خانواده شکل می

خانواده تربیت شود بدین روی مسئله اثر گذاری انسانی نظام اعتقادی در تشکیل و تحکیم خانواده بسیارمهم است که تحقیق 

نهاد خانواده در اسالم اهمیت و جایگاه خاصی دارد و دین مبین اسالم به طور ویژه به  دهد. حاضرما آن را مورد بررسی قرار می

گیرد، همچنین انسان برای دستیابی به سعادت باید  آن نظردارد، شناخت و تربیت جوامع انسانی بوسیله نهاد خانواده شکل می

تقادی در تشکیل و تحکیم خانواده بسیار مهم است و در نهاد خانواده تربیت شود بدین روی مسئله اثر گذاری انسانی نظام اع

های مفسر عالیقدر آیت اهلل   واکاوی اثرگذاری نظام اعتقادی در تشکیل و تحکیم خانواده از منظر قرآن کریم با تاکید بر اندیشه

انواده با رویکرد بر باشد.در این تحقیق بر اثرگذاری نظام اعتقادی در تشکیل و تحکیم خجوادی آملی موضوع این تحقیق می

شود و کتاب آسمانی آن یعنی قرآن کریم جامع  این آثار تکیه شده است و با توجه به آنکه اسالم کاملترین دین محسوب می

ترین نسخه حیات بخش برای زندگی دنیوی واخروی انسان است، از دیدگاه قرآن کریم، نظام اعتقادی در فرآیند تشکیل و 

ار است. در این تحقیق در طی سه فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق شامل طرح تحکیم خانواده تاثیرگذ

اثرگذاری نظام اعتقادی درتشکیل خانواده در بعد عقالنی، عاطفی  تفصیلی و مفاهیم اختصاص پیدا کرده است و در فصل دوم،

م اعتقادی درتحکیم خانواده در گستره عقالنی، عاطفی و و رفتاری مطالبی بیان شده است و در فصل سوم هم به اثرگذاری نظا

 رفتاری با تأکید بر آثار ایشان، مطالبی بیان شده است.

 

 اری، جوادی آملیذ: خانواده، نظام اعتقادی، تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، اثرگواژگان کلیدی
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 مقدمه

شتود. بتدون تردیتد یکتی از      تعیین کننده در بعد فردی و اجتماعی در سرنوشتت انستان محستوب متی    اعتقادات یکی ازعوامل 

کند؛ ازدواج یتک انتختاب    های انسان تجلی پیدا می های اثرگذاری نظام اعتقادی در سبک زندگی و به طورکلی در انتخاب نقش

رفرآیند تشکیل و تحکیم خانواده ستالم وکتار آمتد    دانیم که د شود، می هویت ساز و سرنوشت ساز در زندگی انسان محسوب می

ای دارد،  عوامل متعدد نقش آفرینی دارند، از میان عوامل موثر بر تشکیل و تحکیم خانواده بی گمان نظام اعتقادی جایگاه ویتژه 

آنگونته رفتتار    هتای او تاثیرگتذار استت. انستان     ای انسان بر شخصیت و رفتار و نگرش و گترایش  چرا که نظام اعتقادی واندیشه

اندیشتیم   ما آنچنان رفتارمی کنیم کته متی   کند. اساساً های او تجلی پیدا می اندیشد و اندیشه او در رفتار و کنش کند که می می

اندیشه ما محصول نظام اعتقادی ما است. امروز خانواده علی رغم جایگاه و اهمیتت بتی نظیترآن، حتال وروز ختوبی       وبی تردید

دهد. امروزه نظتام ختانواده دچتار برختی      رشات علمی و تجربی از تزلزل و آشفتگی در نهاد خانواده راهشدار میندارد، آمار و گزا

مشکالت اساسی نظیر: آفت اخالقی و پرخاشگری، افزایش طالق و جدایی عاطفی، کاهش صمیمیت و ارتباطات سازنده گردیده 

های ناب اسالمی را دارد شایسته این وضع آشفته ونابستامان در   اندیشهاست. جامعه اسالمی وانقالبی ایران که افتخار پیروی از 

دارای تراث غنی فکری وعلمتی قرآنتی واستالمی هستتیم ودانشتمندان روشتن        نهاد خانواده نیست، مخصوصا درشرایطی که ما

 ه اندیشه نتاب استالمی را  های فکری وقرآنی وجود دارند ک ضمیربسیار، نظیر آیت آهلل جوادی آملی به عنوان مفسربزرگ اندیشه

دهند، لذا سئوال کلیدی اکنون عبارتند از: اثر گذاری نظام اعتقادی در تشتکیل و تحکتیم    فرا روی جامعه اسالمی ایران قرار می

 خانواده از دیدگاه قرآن کریم با توجه بر اندیشه مفسرعالی مقام جوادی آملی چیست؟

   االت تحقیقسؤ

 ال اصلیسؤ 

های مفسر عالیقدر آیت اهلل جتوادی   تقادی در تشکیل و تحکیم خانواده از منظر قرآن کریم با تاکید بر اندیشهاثرگذاری نظام اع

 آملی چیست؟

 سؤاالت فرعی   

 های آیت اهلل جوادی آملی چیست؟ اثرگذاری نظام اعتقادی در تشکیل خانواده از منظرقرآن کریم با تاکید بر اندیشه

 های آیت اهلل جوادی آملی چیست؟ حکیم خانواده از منظر قرآن کریم با تاکید بر اندیشهاثرگذاری نظام اعتقادی در ت

  فرضیه تحقیق

شود و کتاب آسمانی آن یعنی قرآن کریم جامع تترین نستخه حیتات بختش      با توجه به آنکه اسالم کاملترین دین محسوب می

 عبارت است از: های پژوهش حاضر برای زندگی دنیوی واخروی انسان است. لذا فرضیه

 فرضیه اصلی:

و تحکیم خانواده تاثیرگذار استت،تاثیر بته نحتو م بتت      رسد از دیدگاه قرآن کریم، نظام اعتقادی در فرآیند تشکیل به نظر می 

 تاثیرگذار است.
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 های فرعی: فرضیه

 ست. به نظرمی رسد از منظر قرآن کریم نظام اعتقادی در ایجاد و تشکیل خانواده سالم نقش آفرین ا

و تحکیم نهاد ختانواده اثرگذاراستت وتتاثیر بته نحتو م بتت       به نظرمی رسد از نگاه قرآن کریم نظام اعتقادی در مرحله استقرار 

  تاثیرگذاراست.

  پیشینه تحقیق

 باشند: در چارچوب مطالعات پیشینه شناسی، تحقیق حاضر دارای پیشینه و سابقه پژوهشی است که به شرح ذیل می 

انتشارات امیری(مولف درایتن اثربته بررستی مستائل روز ازدواج و نتتای       1311تشکیل خانواده دراسالم، نویسنده، علی قائمی، )

ناشی از انحراف آن پرداخته است ؛چراکه ایشان معتقد است ازدواج هسته اول تشکیل خانواده وسنگ بنای جامعه انسانی است، 

آن بحث نکرده است. درصورتی که ازدواج دربسیاری ازجوامع جهان و از جمله جامعته متا    و هیچ مذهبی به اندازه اسالم درباره

رنگ وفرم دیگری یافته و از اصول و ضوابط اندیشه عقلی و مذهبی خارج شده است. البته محقق اثرمزبور در کتاب خود فقط از 

ل نهاد خانواده بحث نکترده، کته اعتقتادات چگونته     ازدواج و روابط همسر سخن گفته و در مورد جایگاه نظام اعتقادی در تشکی

 شود.  برتشکیل و تحکیم خانواده تاثیرمی گذارد، در صورتی که درتحقیق حاضر به این مباحث پرداخته می

قم( به مباح ی در مورد تشکیل خانواده و محبت و رحمتت   -انتشارات رئوف 1330اخالق درخانه، نویسنده، حسین مظاهری، )

و ازدواج پرداخته است که این مباحث از باب مقدمه خوب است اما در اثریاد شده نیز مباحث مورد نظرکامتل بیتان   در خانواده 

نشده است و به تشکیل خانواده اشاره کرده، با وجود مباحث ارزشمند این کتاب ولی به بنیتان و باورهتای اعتقتادی ختانواده و     

پرداخته است، در تحقیق حاضر به طور مفصل مباحث یاد شده متورد بررستی   راههای تشکیل و تحکیم خانواده از منظر قرآن ن

 شوند.   قرار داده می

دفترنشترفرهنگ استالمی( در متورد مبتانی و ضترورت تنظتیم       1334اسالم وتنظیم خانواده؛نویسنده، سید محمد علی ایازی، )

گاه اسالم دارای اهمیتت استت. ایشتان در متورد     خانواده بحث کرده زیرا محقق محترم معتقد هستند که تنظیم خانواده از دید

مبانی و ضرورت تنظیم خانواده و تک یر نسل سخن گفته اماپژوهش حاضردرتالش است، به اثرگتذاری اعتقتادات در تشتکیل و    

 تحکیم خانواده از منظر قرآن پرداخته و تاثیرات آن را مورد بررسی قرار بدهد. 

انتشارات دفترتبلیغات اسالمی قم(به معیارها و اهمیت تشکیل خانواده پرداختته  1333)خانواده درقرآن؛نویسنده:احمد بهشتی، 

خواهند پیمانی را امضتا کننتد کته بترای آنهتا       خواهند و چرا می و معتقد است که زن و مرد باید توجه داشته باشند که چه می

سازد، همچنین ایشان به معیارها و اهمیتت تشتکیل    های آنها رامی رود می کند و بسیاری از آزادی ایجاد تکلیف و مسئولیت می

نماید به طتور   خانواده پرداخته اما در مورد اثرگذاری نظام اعتقادات در تشکیل خانواده بح ی نکرده که پژوهش حاضر سعی می

 مفصل آن را مورد بررسی و واکاوی قرار بدهد.  

زمان تبلیغات استالمی(در متورد موضتوعاتی همچتون عناصتر      نشرسا-1333نظام خانواده دراسالم؛نویسنده، باقرشریف قریشی )

تشکیل دهنده خانواده و عوامل تحکیم خانواده سخن گفته است، او معتقد است یکی از عوامل تحکیم خانواده پیتدایش جتوی   

که در بتاور و   پر از محبت و صفا میان زن و شوهر است. ایشان به تشکیل و تحکیم خانواده پرداخته، و به مسئله نظام اعتقادی

اندیشه و رفتار زن و شوهر اثرگذار است، اشاره نکرده است. ولی در پژوهش حاضر به اثرگذاری اعتقتادات در گستتره عقالنتی و    



 

 شود.  عاطفی و رفتاری پرداخته می

ان برتتر پرداختته   انتشارات انجمن اولیا ومربیان(به بحث خانواده و همستر  1333روانشناسی خانواده؛نویسنده: غالمعلی افروز، )

است ایشان معتقد است خانواده بستر شکفتن است و همسران برترکانون محبت و آرامشگر یکدیگرند، البته ایشان متوارد کلتی   

شتود   ای به موارد و مراحل تشکیل و تحکیم خانواده نکرده است که در تحقیق پیش رو تتالش متی   ازخانواده بحث کرده و اشاره

 مورد بررسی قرار گیرد.  این موارد را به تفصیل

قم (به بیان موضوعاتی همچون اختالق استالمی در   -انتشارات ام ابیها  1338نظام خانواده دراسالم؛نویسنده، حسین انصاریان، )

نماید در صورتی که پژوهش حاضتر از بعتد عقالنتی و     نظام خانواده و اصول معنویت آن و مسئولیت سرپرست خانواده اشاره می

 گوید.   و رفتاری نظام اعتقادی خانواده سخن میبعد عاطفی 

انتشارات دارالحدیث (به بحتث در متورد موضتوعاتی    -1381تحکیم خانواده ازنگاه قرآن وحدیث؛نویسنده، محمدی ری شهری )

های آن پرداخته است. ایشان معتقتد استت کته طبتق آیتات قترآن و        همچون تشکیل خانواده و عوامل تحکیم خانواده و آسیب

شتود. تفتاوت    دیث تشکیل خانواده موجب آرامش روانی، الفت دلها و جلوگیری از فساد اخالقی و انتشار آرمتان توحیتد متی   احا

تحقیق حاضر با پژوهش مذبور در اثرگذاری نظام اعتقادی در تشکیل و تحکیم خانواده از منظر قرآنی است که ایتن اثرگتذاری   

 که ایشان به این مباحث نپرداخته است. در ابعادباورها، عواطف ورفتاری چگونه است 

هتاجر( بته بررستی تشتکیل ختانواده و و تایف        مرکز نشتر  10درآمدی برنظام خانواده دراسالم ؛مولف محمدرضاساالری فر)بهار

خانواده و روابط زوجین در خانواده پرداخته است؛البته ایشان از تحکیم خانواده صحبت نکرده است و به طور مجمتل بته بیتان    

ی نیازهای خواننتده در موضتع متذکور نتداده استت و بته        ث تشکیل خانواده و روابط زوجین پرداخته و پاسخ کاملی به همهبح

همین دلیل سواالتی در ذهن مخاطب در مورد تحکیم و نوع ارتباط زوجین در جهتت تحکتیم ختانواده وجتود دارد کته بتدون       

یاشد کته پتژوهش حاضتر تتالش      اقد نگاه خالص قرآنی به موضوع میطلبد، همچنین ف جواب مانده و جای بحث بیشتری را می

 کند تاثیرات نظام اعتقادی را در مراحل تشکیل و تحکیم خانواده از نگاه قرآنی مورد بررسی قرار دهد.   می

ردهتای  پژوهشگاه حوزه ودانشگاه(به بررسی استتحکام ختانواده، اهتداف و کارک   1313خانواده دراسالم؛نویسنده، حسین بستان )

کند. مولف محترم به سته دستته از عوامتل استتحکام ختانواده اشتاره        خانواده، آداب و سنن ازدواج و مدیریت خانواده اشاره می

کند؛ عوامل اولیه اتحاد خانوادگی و عوامل ثانویه اتحاد خانوادگی و عوامل پشتیبان که آنها در تحکیم خانواده موثرمی دانتد.   می

پژوهش محقق یاد شده در اثرگذاری نظام اعتقادی در به وجود آمدن این عوامل است که ایشان بته آن  تفاوت تحقیق حاضر با 

 اشاره نکرده و عوامل آن را مورد بررسی قرار نداده است. 

   روش تحقیق

گتروه  باتوجه به شیوه اسنادی و مدارکی و روش توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق، پژوهش حاضرنیاز به بیتان جامعته آمتاری و    

 نمونه ندارد.
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 نتایج

-های تعالی جامعه همواره کانون توجه اندیشمندان و عالمان بوده است و از ایتن خانواده و پایداری آن به عنوان یکی از شاخص

 . شود رو، اهمیت این موضوع در بسیاری از آثار آیت اهلل العظمی جوادی آملی کامال مشاهده می

بنتابراین عقیتده، بتاالترین نقتش را در زنتدگى      . هاى انسان در زندگى، نظام اعتقادی و باورهاى اوست گیرى زیربناى همه جهت

هتاى ختالق هستتى     فردى و اجتماعى انسان دارد. اگر باورهاى انسان در زندگى و به ویژه در خانواده صحیح و مطابق با خواسته

دهنده زندگى فرد باشتد، زنتدگى را بته     هاى نادرست، جهت قرار خواهد گرفت و اگر بینشباشد، زندگى او هم در مسیر صحیح 

نظتام   روست که اسالم بیش از هر چیز بته اصتالح شتناخت و بیتنش     سازد. از این راهه برده، آن را از اعتقادات صحیح دور مى بى

حال در ادامته سته مقولته    . ادی بر دیگران برترى دارندداند که از نظر اعتق دهد و برترین افراد را کسانى مى اعتقادی اهمیت مى

 اساسی اثر گذاری نظام اعتقادی رادر تشکیل خانواده مورد بررسی ومطالعه قرار خواهیم داد. 

هر فعالیتی درچرخه حرکتی انسان هدفمند است. چون انسانی که نداند هدفش چیست، فعالیت بیهتوده و بتی نتیجته خواهتد     

ردانی وتحیتر بمانتد.   گتوانتد طتوالنی متدت درستر     ردانی و اضطراب وجتود دارد و انستان نمتی   گبیهوده سرداشت. و در فعالیت 

ها وقتی در کارهای خود بتا شکستت    مهمترین مساله در این فرآیند هدف شناسی و هدف گذاری درست است بسیاری از انسان

 رود.   طقی پیش نمیشوند چون هدف درستی ندارند و کارهایشان با یک هدفمندی من مواجه می

تواند به مقصد واهداف مشخص خود برسد.  خواهد و هدف مشخصی نداشته باشد نمی اگر انسان در هر حرکتی نداند که چه می

دهد. هرحرکتی در نظام فعالیتی انسان نیازمند وجود هدف است چرا که اگر انستان   هدف را نظام فکری و اعتقادی به انسان می

 شود.   فعالیتی بیهوده و بی نتیجه خواهد داشت و سرگرم امر بیهوده مینداند هدفش چیست پس 

در انسان شناسی اسالم، انسان موجودی وابسته و نیازمند به خالق و پروردگار هستی معرفی گردیده، به گونته ایتی کته فقتر و     

 باشد.   ده ساختن نیازهای خود میاحتیاج، سراسر وجودش را احاطه کرده است و او برای ادامه حیات خویش، ناگریز از برآور

توانند نیازهای گوناگونی داشته باشند، که این نیازهتا در فترد،    بنابراین انسانها با توجه به ابعاد طبیعی و فرا طبیعی خویش، می

ه موجب حرکت او شده تا برای ارضای نیاز خود به سوی هدفی حرکت کند و دارای انگیزه شود. چیزى که در نهتاد بشتر نهفتت   

قبوالند که انسان با بقاى نستلش   کشاند، و این حکم تکوینى را به وى مى شده که او را به سوى محبت و عالقمندى به اوالد مى

ستازد کته بعتد از احتترام      باقى است، و باورمی کند که زن براى مرد، و مرد براى زن مایه سکونت و آرامش است، و وادارش مى

 را امرى مقدس بشمارد.    اصل وراثت را محترم بشمارد، و مساله تاسیس خانه و خانواده نهادن به اصل مالکیت و اختصاص،

شود. اداره و تداوم و پیمودن راه راست و حل در خانواده محسوب می وسعادت بختی، یکی از عوامل خوشهدف منطقیعقل و 

دیگر و شرایط و امکانتات زنتدگی را   موقعیت یک ای نیست. اگر دو همسر با هم تفاهم داشته باشند ومشکالت زندگی کار ساده

ی صحیحی استوار سازند و به انجام و یفه مشغول باشند و به کانون خانواده، صتفا  توانند زندگی را بر پایهخوب درک کنند می

اوضتاع   و محبت و گرمی دهند و با عقل و درایت مشکالت را حل و فصل نماینتد. همستر عاقتل، امکانتات ختانواده و شترایط و      

دهتد. اک تر اختالفتات ختانواده و     جا و بلندپروازی همسرش را در فشار قترار نمتی  کند و با توقعات بیزندگی را خوب درک می

تواننتد  تر باشتند بهتتر متی   ها است. زوجین هر چه عاقلهای زندگی، معلول جهالت و نادانی زن و شوهر یا یکی از آنکشمکش



 

و خوشی همدیگر را فراهم سازند و از اختالفات و مشکالت بکاهند. همسر عاقل، گذشت و  ی آسایشهمسرداری کنند و وسیله

 سازد.  های کوچک و جزیی زندگی را متالشی نمیبردباری دارد و با بهانه

برحسب اعتقادات قلبی ودینی انسان، ازدواج را امری مقتدس و الهتی دانستت بتا اراده و تصتمیم هدفمندانته و منطقتی بترای         

نماید، و بته دلیتل آنکته قراراستت      گزینی گام برخواهد داشت والبته تحقیق و مطالعه در تمام جوانب مسئله را شروع میهمسر

سالیان سال در کنار هم زندگی مشترک را ادامه بدهیم ومایه خوشتبختی وآرامتش متادی ومعنتوی همدیگرباشتیم. لتذا بترای        

که تدین، روحیات وخلقیات طرف، نسب وحسب خانوادگی فرد مقابل که تحقیق نباید به صورت صوری و  اهری اکتفا شود، بل

ای برخوردار است و تاثیر کلیدی در زندگی آینده انسان دارد، مورد بررسی قرار داد. ترس از خداوند و اعتقاد بته   از اهمیت ویژه

خت کافی، کستی را بته عنتوان همستر     ها همان گونه که نباید بدون دلیل و شنا شود که خانواده معاد و حقوق دیگران سبب می

فرزند خود بپذیرند، نباید هم بدون شناخت کافی، او را رد کنند، چه بسا فرد صالح و مناسبی باشد و با از دست دادن او، دیگتر  

 فردی به خوبی او نصیب نشود. 

و متودت متدیریت کنتد. از     احساس و عاطفه در درون انسان نهادینه شده است تا زندگی اجتماعی و فردی خود را بته محبتت  

دانسته، و این احساس و اعتبار بتوده کته او را وادار    تر از دیگران مى ها بشر بعضى افراد را بخود نزدیکتر و دوست ترین دوره قدیم

و ام تال آن را تشتکیل    -و عشتیره و قبیلته   -دودمتان  -و بطن - خانواده -کرده، اجتماع کوچک و بزرگ و بزرگتر یعنى بیت مى

اى از نزدیکى بعضى افراد به بعض دیگر نیستت، و   یرد و بنابراین در مجتمع بشرى هیچ چارهگهای آن رابرعهده ب ومسئولیتدهد

تتر از دیگتران استت، و همچنتین      توان انکار کرد که فرزند نسبت به پدرش نزدیک نه در دورترین دوران بشر و نه در امروز نمى

طر صداقت، و برده او بخاطر مولویت، و همسرش بخاطر همسرى، و رئیس به مرءوسش و ارحام او بخاطر رحم، و دوستان او بخا

 حتى قوى به ضعیفش ارتباطى بیشتر دارد.

مدیریت عواطف در تشکیل خانواده از اهمیت ویژه ایی برخوردار است، به دلیل آنکه انسان موجودی چند بُعدی استت و دارای   

د. در دین اسالم به مقوله محبت و عواطف توجه شده است و زنتدگی را تنهتا بتر استاس     باش های متفاوتی می ها و گرایش بینش

 تواند منشاء تشکیل خانواده باشد.   ومنطق پایه گذاری نکرده است، بلکه دوستی ومحبت می عقل

ل تشتکیل ختانواده   نگرنتد، بته دنبتا    کسانی که نفرت از همه آثار و مخلوقات خداوند دارند، و با دید منفی به دنیا و آخترت متی  

نخواهند رفت و مخلوق خدا را در کنار خود راه نخواهند داد، و چنانچه در این راه گتام بردارنتد تنهتا بتا هتدف جنستی دنبتال        

 خواهند کرد که پایداری الزم را نخواهد داشت. 

کند و نسبت به اشخاصی  رج میایمان، تاثیر مستقیمی در مقوله خانواده دارد، شخص با ایمان، عاطفه خویش را در راه کمال خ

دهد و تشکیل خانواده آن با علم و محبت است نه آنکه زندگی خود را بتا دچتار کتردن بته      که عقاید واال دارند، سمت و سو می

جهل و خرافه و خیال پردازی بنیانگذاری کند. حیات معنوی انسان و همچنین تعدیل حیات حیوانی او به دست شریعت استت  

تواند به تشکیل خانواده و  شود و با قلبی سلیم می ری احکام شرعی، انسان به رشد معنوی و انسانی خویش نائل میکه با بکارگی

 مدیریت آن گام بردارد. 

شود که بر تشکیل کانون ختانواده تتاثیر بستزایی دارد، چترا کته       توکل بر خداوند متعال باعث ایجاد عاطفه دینی در زندگی می

های بیجتا در قبتل از    ه پشتوانه آن اعتقاد به خدای قادر است، سبب میشود تا حرص، استرس و نگرانیعاطفه و محبت دینی ک

 زندگی مشترک و بعد از آن کمرنگ گردد و شادی و سرور همراه با موفقیت را به ارمغان آورد. 

اه ایشتان، کمتال واوصتاف وارزاق    گداه آیت اهلل جوادی عقل انسان تربیت پذیراست وبارارزشی دارد وتربیت عقالنی ازدیت گازدید
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اه ایشان به تزکیته نفتس وتهتذیب روح استت     گمورد نیازانسان است تااورابه هدایت تشریعی برساند نظام اعتقادی عقالنی ازدید

 واین غرض همواره باپرورش واصالح عقل همراه است. 

درت تشخیص دارد اما به صورت ناقص هم ایتن  وییم به طورکامل قگرنگهااست، ا ی دنیادارای قدرت سنجش لذتگانسان درزند

ی گهتایی کته درزنتد    های هدایت ویکی ازپیامبران درون قرار داده است. لتذت  جزءفطرت انسان است که خداوند آن راجزءچراغ

دهتد   ی زن ومترد راجهتت متی   گکند ومی پستندد. عقالنیتت استت کته زنتد      ذر راعقل درک میگذرا وناگهای  هست واین لذت

ی عاقالنته تضتمین کننتده استتحکام نظتام ختانواده استت        گکند. زند ی خوب ومستحکم کمک میگست آوردن زندوآنهارادربد

 هااست.  ها ودوری آنها ازضد ارزش ی یعنی پای بندی زن ومرد به ارزشگوعقالنیت درزند

ر، گاداری زن ومرد به یکتدی هایی چون مکارم اخالقی، وف های تغییرات ارزشی درجامعه است؛ازجمله ارزش خانواده یکی ازکانون

تولید م ل وتولید فرزندان، روابط خویشاوندی، قتوام بتودن وسرپرستتی متردان ونتان آوربتودن آنهاوخانته داربتودن زنتان و. . .          

 شده است.  گبسیارکمرن

، مصتلحت  ها وباورهای حاکم برروابط زن وشوهربراساس نفسانیات، لذت طلبتی  رشگها، ن اه ارزشگیریم که هرگ پس نتیجه می

رایی استوارباشد، بدون تردید روابط انسانی ازعقالنیت ومعنویتت  گرایی، سودطلبی، ومصرف گرایی شخصی، خودخواهی، ماده گ

 رود.   شودوخانواده به سمت فروپاشی وتزلزل پیش می تهی می

رانتی  گرانتی عمتومی استت. ن   گی تامین روزی، یک نگونگی، یکی ازنیازهای اساسی انسان است ولذاترس ازآینده وچگروزی زند

ذرد، بته افتزایش   گرافزایش بایدوازحدمتعارف بگذرد، عامل تحرک برای کسب روزی است. امااگربه اندازه باشد وازحدمتعارف نگا

کنتد. امتام علی)علیته     انتدازد واستتحکام ختانواده راکتم متی      ی رابه مخاطره متی گی وفشارروانی منجرشده ورضایت اززندگتنید

 داند.   وامل هالک کننده مردم راترس ازفقر میالسالم(یکی ازع

ی مشترک، شاید رعایت کامل آداب امکان پذیرنباشد؛ولی وجود احترام متقابل، اصلی اساستی استت. انستان بته دلیتل      گدرزند

ران نیزشخصتیت اورا بپذیرنتد   گت غریزه حب ذات که درطبیعت اونهاده شده است، به ذات ختویش عالقته دارد ومایتل استت دی    

رنیتتاز طبیعتتی تکتتریم شخصتتیت هرفتترد درختتانواده تتتامین شتتود، احستتاس آرامتتش واعتمتتاد بتته نفتتس   گمتتی بدارنتتد. اراگو

ی گرمی وامید به موفقیت وکسب رضایت اعضای خانواده، درمستیرزند گهای خود رابه کارمی بنددوبادل کنند؛درنتیجه، توانایی می

 قدم برمی دارد.  

معه براساس کتارآیی الزم هریتک از زن و مترد وبته حکتم خداونتد تقستیم شتده         های اجرایی جا شایان ذکراست که مسئولیت

بمافضل اهلل بعضهم علی بعض(واین تخصیص به معنای وجود کمال ذاتی درمردیانقص ذاتی درزن نیست، ازاین روتصتدی  (است

دربرابر مستئولیت خودمتعهتد   اموراجرایی نباید در مردان غرور یادرزنان حقارت پدید آورد، زیرا مالک برتری تقواست وهرکس 

هتای قتوی کته     دهنتد، ازانستان   های ضعیف که و ایف الهی رادرهمان مرحله ضعف انجام می باشد، به مقام تقوامی رسد. انسان

 1کنند برترند. و ایف خود سستی می درانجام

کننتد، آن   است، کاروتالش می ی )محبت(استوارشده باشد، هریک اززن وشوهر بیش ازآنچه که )و یفه(ان ای که برشالوده خانه

 هم عاشقانه وازروی مهر واحساس رضایت وخرسندی. 

درحاالت وسیره رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم(نقل شده است که آن حضترت حتتی درکارهتای خانته، بته همسترانش       

                                                           
 265،ص11جوادی آملی، عبداهلل، تفسیر تسنیم، ج .1



 

 که این باالترازتقسیم کاراست.« وَ یَخْدُمُ فِی مِهْنَةِ أَهْلِه»کرد:  کمک می

 خالصه می توان گفت:بصورت 

ت شناخت جایگاه زن و مرد در نظام هستی باید به عنوان زمینه مهم پایداری خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اسالم زن  1

ها و گونه که غربیداند که دو صنف از یک حقیقت هستند، نه دو نوع با حقیقت مستقل؛ آنو مرد را در فضیلت انسانی برابر می

 پندارند.  میدیگران 

 های وحیانی، ایمان، تقوا، اصالت و نجابت است، نه امور مادی و دنیوی. ت مالک اصلی انتخاب همسر در آموزه ۲

های خویش دستت بته انتختاب همستر زده و از پتذیرش همستر        ت زن و مرد باید از روی اختیار و با توجه به عالیق و رغبت 3

 تحمیلی پرهیز کنند.  

 ورزد.  های معنوی تاکید میسویی در ارزشسانی و همانتخاب همسر بیشتر به همت اسالم در  4

ت در نظام خانواده اسالمی نقش ویژه زن بر انجام رسالت همسری و مادری، و نقش ویژه مرد بر مدیریت ختانواده، صتیانت از     1

ها، ، مهرورزی با آنان و رعایت مساوات میان آنهای زندگی، متمرکز است. فرزندآوری، تعلیم وتربیت فرزندان آن و تامین هزینه

رود. احسان به والدین، اطاعت از آنان و یاری پدر و متادر در تتامین نیازهتای     ترین و یفه مشترک زن وشوهر به شمار میمهم

 زندگی از و ایف فرزندان یاد شده است. 

 

مصونیت همسر از ناپاکان، استتحکام   :ها آثار مهمی؛ از جملهدامنی همسر به عنوان یکی از بهترین عبادتت برای عفت و پاک ۶

پیوند خانوادگی و جلب اعتماد همسر بیان شده است. در روایتات، عناصتری ماننتد: ایمتان، تتأمین مشتروع نیازهتای جنستی،         

قترار گرفتته    آراستگی همسر، حیا، غیرت و حفظ حریم روابط جنسی در خانه، به عنوان عوامل مؤثر در حفظ عفت مورد تاکید

 است. 

ها با پایداری خانواده سازگار نیست؛ بلکه در ایتن بتاره   جویانه و انتقام در برابر لغزشت در صحنه زندگی مشترک، اقدام تالفی 3

 ساز نخواهد بود.  انسانی همچون گذشت و تغافل چاره  جز رعایت مکارم اخالقی و فضایل عالی
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 پیشنهادات

ص نهاد خانواده در اسالم، آموزش خانواده با استفاده از آثار ارزشمندی کته در ایتن حتوزه وجتود دارد     . با توجه به جایگاه خا1

 مورد تأکید این تحقیق و توصیه دیگر برزگان می باشد.

. دست یابی به خانواده سعادتمند با شکل گیری هسته های تعلیم و تربیت فرزندان قابل تحقق است که ایتن امتر در جوامتع    ۲

 رسد.ی ضروری به نظر میاسالم

 رسد.های اخالقی در حوزه خانواده در کتابهای درسی مدارس ضروری به نظر می. گسترش آموزه3

 . آشنا نمودن والدین و فرزندان به و ایف متقابل در جهت تحکیم خانواده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.4

 باشد.ضای مجازی بر تحقق این یکی از بسترهای مهم و امروزی می. استفاده از فضای رسانه ای مانند صدا و سیما و ف1

 . آسیب شناسی نظام تربیتی خانواده در راستای تحقق این امر الزم مورد توجه قرار گیرد.۶

 . تقویت بنیان های اعتقادی فرزندان توسط خانواده و دیگر نهادهای تربیتی بیشتر از پیش باید مد نظر قرار گیرد.3



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 1-13، صفحات 1401 زمستان ،4 شماره ،8 دوره
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