عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسالمي
صالح حسنزاده


(ره)

دانشیار دانشگاه عالّمه طباطبایی  ،تهران
(تاریج دریافت1393/02/20 :؛ تاریج پذیرش)1393/10/08 :

چکیده
خانواده همیشه و همه جا و در بین تمامی جوامع بشـری بـه عنـوان اساسـیتـرین نهـاد اجتمـاعی
زیربنای جوامع و منشاء فرهنگها ،تمدّن ها و تاریج بشر بـوده اسـت .پـرداختن بـه ایـن بنـای مقـدّس
بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خـود ،همـواره سـبب ا ـالح خـانوادة بـزرگ
انسان ی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطة هالكـت و ضـاللت بـوده
است .انسانها در زندگی خود ،از دیگران تأثیر میپذیرند و بر آنها تأثیر میگذارنـد .در یـک خـانواده ،از
والدین گرفته تا فرزندان ،در شکل گیری شخصیّت و خُلس و خوی یکدیگر مؤثّر واقع مـی شـوند .محـیط
اجتماعی جامعه ،رسانهها ،مطبوعات و همة اعتا و عنا ر حاضـر در ـحنة اجتمـاع كـه در ارتبـاط بـا
فردند ،در پرورش روحیّه و شخصیّت وی تأثیر دارند .خال ه آنکه جریان مزبـور در تمـام ابعـاد زنـدگی
انسانها مشهود است ،هرچند كه نحوه و چگونگی این فرآیند در بسیاری از موارد مستور اسـت .عوامـل
بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن مؤثّرند كه در این مقاله به مهمترین آنها پرداخته شده
است؛ از جمله حُسن معاشرت در خانواده ،نظم و انظبـاط ،وجـود روحیـة مشـورت در خـانواده ،ـبر و
پایداری زندگی ،روحیة عفو و گذشت ،حاكمیّت داقت در فتای خانواده  ،پرهیـز از سـوء ظـن ،آفـت
حسد ،رازداری و وفاداری ،مشی با آرامش و بیتکبّر ،حلم و بردباری ،ترس از كیفر الهی ،دوری از افـراط
و تفریط ،تواضع ،دوری از سختگیری و اسراف و نیز احسان بـه پـدر و مـادر ،همگـی از عوامـل تحکـیم
خانوادهاند .این مقاله عوامل تحکیم خانواده را در نظام فرهنگ اسالمی با استفاده از منابع اسـالم و آثـار
متفکّران تربیتی را مورد بررسی ،تحلیل و نقد قرار داده است.
واژگان کلیدی :ازدواج ،الگو ،استحکام ،خانواده ،قرآن ،اخالق اسالمی ،فرهنگ اسالمی.



E-mail: hasanzadeh@atu.ac.ir
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نویسنده است كه در سـال  1392و بـا حمایـت دانشـگاه عالّمـه
طباطبائی (ره) به انجام رسیده است.
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مقدّمه
اسالم به عنوان یک مکتب انسانساز ،بیشترین عنایت را به تکریم ،تنزیه و تعالی خانواده دارد و این
نهاد مقدّس را كانون تربیت و مهد مودّت و رحمت می شمرد و سعادت و شقاوت جامعة انسانی را منوط
به الح و فساد این بنا میداند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهـای مـادّی ،عـاطفی و معنـوی
انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمیشمارد .خانواده گروهی است متشکّل از افـرادی كـه از
طریس نَسَب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر ،زن ،فرزندان ،مادر ،پدر ،برادر و خواهر در ارتباط
متقابل هستند و فرهنگ مشتركی پدید آوردهاند و در واحد خا ّی به نام خانواده زنـدگی مـیكننـد .در
یک نگاه ساده متوجّه میشویم كه عنا ر ا لی تشکیلدهندة خانواده ،یـک زن و یـک مـرد اسـت كـه
مطابس آداب و رسوم اجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بستهاند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع
آنها افزوده شده است (ر.ک؛ بهشتی .)4 :1361 ،در واقع« ،خانواده متشکّل از افرادی است كه از طریـس
پیوند زناشویی ،هم خونی یا پذیرش فرزند با یکدیگر به عنوان زن ،مـادر ،پـدر ،شـوهر ،بـرادر ،خـواهر و
فرزند در ارتباط متقابل هستند ،فرهنگ مشترک پدید میآورند و در واحـد خـاص زنـدگی مـیكننـد»
(ر.ک؛ جهانفر130 :1376 ،ـ)121؛ یعنی «خانواده همچون گروهـی از افـراد اسـت كـه روابـط آنـان بـا
یکدیگر بر اساس همخونی شکل میگیرد و نسبت به یکدیگر خویشاوند محسوب میشوند» (همان).
پ خانواده پیوند عمیس و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فتای واحد است؛ یعنی
بدون تحقّس این پیوند ،خانواده معنایی ندارد .قوام ایـن بنـا بـه میـزان پیونـد اعتـای آن بسـتگی دارد.
بنابراین ،جهت تعالی كارایی خانواده الزم است بر تحکیم پیوند و روابط اعتای خانواده تأكید شـود .لـذا
تحکیم روابط در خانواده از جمله مهمترین مسایل در سالمت و رشد فـرد ،همچنـین پویـایی و توسـعة
همهجانبه در جامعه است.

تأثیر اخالق در استحکام خانواده
«خُلس عبارت از شکل درونی انسان است ،چنانكه خَلس شکل ظاهری اشیاء است .غرایـز ،ملکـات و
فات روحی و باطنی كه در انسان است ،اخالق نامیده می شود و به اعمالی كه از ایـن خُلقیّـات ناشـی
گردد ،نیز اخالق میگوینـد» (مهـدوی كنـی .)13 :1371 ،غزّالـی نیـز اخـالق را عبـارت از «ا ـالح و
پیراستن قوای نف » می داند .وی معتقد است اخالق ،هیـأتی رسـو یافتـه در نفـ اسـت كـه باعـث
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می شود انسان با سهولت ،آسانی و بدون تأمّل و اندیشه رفتار نمایـد .ایـن حالـت ،زمینـة ـدور افعـال
پسندیده و نیکو و دوری از افعال زشت و ناپسند است» (ر.ک؛ غزّالی ،1371 ،ج 36 :2ـ.)1
با رجوع به تعریبهای اخالق ،مشخّص میشود كه رابطة اخالق و خانواده ،رابطهای كامالآ مستقیم و
الزامی است؛ زیرا انسان جز در محیط امن و سازندة خانواده ،هرگز قادر به كسب آگـاهی ،كمـال و رفـع
نواقص از نف و رفتار خود نمیباشد .بنابراین ،انسان كه جویای كمال و گریزان از ضعب و نقص اسـت،
طالب حتور در خانواده و تحکیم روابط اعتای آن میباشـد .بـه طـور كلّـی ،اسـتواری و محکـم بـودن
خانوادهها ،حا ل پایبندیهای اخالقی اعتای آن و پرهیز از كجخلقی است.

اهمیّت تحکیم خانواده
اهمیّت پرداختن به موضوع «تحکیم خانواده» ،ریشـه در اهمیّـت نهـاد خـانواده دارد .نهـاد مقـدّس
خانواده ،ركن بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگ های گوناگون است تا آنجا كه سـعادت و شـقاوت
امّت ها ،مرهون رشادت و ضاللت خانواده میباشـد .اوّلـین شــرط داشــتن جــامعهای ســالم و پــویا،
سـالمت و پـایداری خانـواده اسـت .همة دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایة خانوادههای سـالم و
امن پدید آمده است .قرآن كریم به عنوان برترین نسخة زندگی و عالیترین راهنمای بشر برای دستیابی
به حیات طیّبه ،بخشی عظیم از آیات را به تنظیم و تعـدیل روابـط اعتـای خـانواده ،حقـوق و وظـایب
همسران و فرزندان اختصاص داده است .رجوع به این آیات الهی میتواند انسـان را بـرای دسـتیابی بـه
بهترین راهکارها در تحکیم خانواده هدایت كند .برخی از سُوَر قرآن به ورت خاص مسـایل خـانواده را
بیان میكنند؛ مانند سورههای نساء ،انسان ،تحریم ،طالق و  . ...اهـداف خـانواده و اقتتـای تأسـی آن
ایجاب میكند كه پایهگذاران آن یعنی زن و شوهر ،در تحکیم و پایداری این بنا ،نهایـت سـعی خـود را
بکنند و با همان انگیزه كه بر تشکیل آن اقدام كردند ،بر دوام آن ا رار ورزند تا وحـدت و پویـایی ایـن
نهاد مقدّس تا پایان حف شود.
خانواده بنیادیترین نهاد در جامعة انسانی است كه وظیفة تربیت و سازندگی افراد و انسانهـا را بـر
عهده دارد و اگر افراد نتوانند خانواده را تحکیم بخشند و افرادی باایمان در آن پرورش دهند ،نمیتوانند
جامعهای ایده آل برای نسل آینده بسازند و از فرهنگ ایمانی خود جا مانـده و بـه اهـداف متعـالی خـود
نمیرسند .مقصود از تحکیم خانواده ،فراگیری ا ل اعتدال میان همگان ،حاكمیّت اخالق و حف حقوق
همة اعتاست .اگر هدف از برقراری زوجیّت و تشکیل خانواده ،به تعبیر قرآن« ،سکونت و آرامش اعتا»
است ،الزم است كه همة رفتارها و تعاملها در راستای تحقّس این هدف باشد.
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ازدواج؛ گام نخست در تشکیل و استحکام خانواده
ازدواج پدیده ای خاصّ و منحصر به انسان نیست ،لیکن در او زمینهسـاز انسـانیّت ،و پـیشدرآمـدی
برای رسیدن به مقا د عالی است .تاكنون كسی نتوانسـته اسـت در روابـط زن و مـرد چیـزی بهتـر از
ازدواج ابداع كند؛ ازدواجی كه میان انگیزة جنسی و عشس و سعادت فرزندان حا ل از آن پیونـد برقـرار
می كند .ادامة زندگی بدون عشس محال نیست ،امّا دشوار است .پیامبر(ص) فرموده است« :هی چیـز در
نزد خدا محبوبتر از خانهای نیست كه در اسالم بـا ازدواج آبـاد شـود» (مشـکینی .)11 :1370 ،قـرآن
كریم در باب قانون ازدواج میفرماید« :یکی از نشانههای خدا این است كه برای شما از جـن خودتـان
همسرانی آفرید تا به واسطة آنها آرامش بیابید و میان شما بذر رأفـت و محبّـت افشـاند تـا مایـة بقـای
زندگی نوع باشد .نشانههای خدایی در این امر بر اندیشمندان آشکار است» (الرّوم.)21/
یکی از این نشانههای الهی آن است كه هر فردی از بشر در برابر خود از نوع خود جفتی مییابـد تـا
مسألة توالد و تناسل ورت گیرد و آنها به گونهای آفریده شدهاند كه محتـاج یکدیگرنـد و هـر یـک بـا
دیگری به كمال خود می رسد و این همان میل جنسی است كه خداوند آن را در وجود دو نفر به امانـت
نهاده است» (طباطبایی ،1363 ،ج .)418 :2
از این آیات و روایات استفاده میشود كه اساس ازدواج یا نکاح كه به معنی عمل همخـوابگی اسـت،
بر همین حقیقت طبیعی است ،نه شهوترانی و لذّتگیری.
همة احکام مربوط به حجاب ،چگونگی انجام عمل همخوابگی و اینکه هر زنی مختصّ شوهر خویش
است و نیز احکام طالق ،عُدّه ،اوالد ،ارث و نظایر اینها كه اسالم در این باره مقـرّر كـرده ،پیرامـون ایـن
حقیقت دور میزند و میخواهد عمل همخوابگی به ورت بازی انجام نشود...« :اما در قوانین مربوط بـه
روابط جنسی زن و مرد كه در تمدّن غربی حاضر در جریان است ،اساس همخوابی زن و مرد یـک نـوع
اشتراک در عیش است و كاری به زندگی مشترک در درون خانواده ندارد .به همین دلیل ،متعرّض هی
یک از احکامی كه اسالم دربارة بستر زناشویی و فروعات آن وضع كرده نیستند و در آن قوانین ،سـخنی
از عفّت ،حجاب و اختصاص و امثال آن دیده نمیشـود» (ر.ک؛ غالمـی163 :1384 ،ــ  127و رحیمـی
یگانه ،بیتا102 :ـ.)99
یکی از دالیل تفاوتهای یاد شده در قوانین اسالمی در باب ازدواج و قوانین غیراسـالمی ایـن اسـت
كه اساس قوانین اسالمی مصالح و مفاسد واقعی بشر است و واضع آن قوانین خداوند متعـال اسـت .لـذا
دستخوش تحوّالت و تطوّرات امور مختلب قرار نمیگیرد ،در حالیكه قوانین و حقـوق سکوالریسـتی در
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غرب متّکی بر اومانیسم و انسان محوری است و با تعریب خاصّ از انسان و جهان پیونـد خـورده اسـت و
تنها جنبة مادّی و این جهانی را در نظر دارند و نه سعادت همهجانبـة انسـان را (ر.ک؛ مطهّـری،1336 ،
ج122 :9ـ 102و جوادی آملی399 :1375 ،ـ.)393
اسالم با تشویس به تشکیل خانواده كه بهترین وسیله برای حف عفّت عمومی است ،به ندای فطـرت
پاسج مثبت میدهد و زناشویی را یگانه وسیلة پیدایش فرزندان درسـتکار و حفـ بقـای نـوع شـناخته
است و نه تنها مشکلی در سر راه این امر طبیعی ایجاد نمیكند ،بلکه از ایـن نیـروی طبیعـی بـه سـود
اجتماع و برای زندگی فردی بهرهبرداری مـینمایـد و عـالوه بـر اینکـه بـه آرامـش جسـمی در زنـدگی
زناشویی توجّه دارد ،میخواهد یکی از پایههای سعادت آدمی كه آرامش روحی ،اخالقی و فکـری اسـت
نیز در سایة پیوند ازدواج تأمین سازد .اینکه پیونـدهای زناشـویی در عصـر مـا آنقـدر سُسـت و بـیدوام
گردیده كه در برابر حوادث بیارزش و كوچک به آسانی از هم میگسلد ،بدین علّت است كه در اینگونـه
ازدواجها به واقعیّتهای زندگی توجّه نمیشو ،و این پیوندها به دنبال یک سلسله رؤیاها و افکار كودكانه
و تصوّرات خام بسته میشود.
اسالم همة مسلمانان را تشویس میكند كه به تشکیل خانواده دست یازند .از سوی دیگر ،دربارة یکی
از موانع ازدواج ،یعنی فقر مادّی و اقتصادی میفرماید كه فقر نباید مانع ازدواج گردد .خداونـد بـه زن و
مرد فقیر مژده میدهد كه اگر پیشقـدم شـوند ،آنـان را از فتـل خـویش بـینیـاز مـیسـازد .خداونـد
می فرمایـد﴿ :وَأَنکِحُوا النأَیَامَى مِنکُمْ وَالصالِحِینَ مِنن عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغننِهِمُ اللَّـهُ
مِن فَضنلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ * وَلنیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغننِیَهُمْ اللَّهُ مِـن فَضنـلِهِ
وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ النکِتَابَ مِما مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنن عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مالِ اللَّهِ
الَّذِی آتَاکُمْ وَلَا تُکنرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى النبِغَاءِ إِنن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَةاةِ الـدُّننیَا وَمَـن
یُکنرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکنرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحِیمٌ :مـردان و زنـان بـىهمسـر خـود را همسـر دهیـد،
همچنین غالمان و كنیزان الح و درستکارتان را .اگر فقیر و تنگدست باشند ،خداوند از فتل خود آنان
را بىنیاز مىسازد كه خداوند گشایشدهنده و آگاه است * .نیز كسانى كـه امکـان ازدواج ندارنـد ،بایـد
پاكدامنى پیشه كنند تا خداوند از فتل خود آنان را بىنیاز گرداند! همچنین آن بردگانتان كه خواسـتار
مکاتبه = قرار داد مخصوص براى آزاد شدن] هستند ،با آنان قرار داد ببندید .اگر رشد و الح در آنـان
احساس مىكنید (كه بعد از آزادى ،توانایى زندگى مستقل را دارند) ،و چیزى از مال خدا را كه به شـما
داده است ،به آنان بدهید و كنیزان خود را براى دستیابى متاع ناپایدار زندگى دنیا مجبور به خودفروشى
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نکنید ،در ورتی كه خود مىخواهند پاک بمانند ،و هر ك

آنها را (بر ایـن كـار) اجبـار كنـد( ،سـپ

پشیمان گردد )،خداوند بعد از این اجبار آنها غفور و رحیم است﴾ (النّور33 /ـ.)32
چنانكه اشاره شد ،این آیه نخست همة مردان و زنان مجـرّد را تشـویس مـیكنـد كـه بـه تشـکیل
خانواده دست یازند و از فقر مادّی و اقتصادی نترسند و امید به لطب و عنایـات خداونـد داشـته باشـند.
خداوند به زن و مرد فقیر مژده میدهد كه اگر پیشقدم شوند ،آنان را از فتل خویش بینیاز میسازد.

تشخیص جایگاه زن و مرد و تأثیر آن در تحکیم خانواده
اسالم میان زن و مرد از نظر تدبیر شـئون اجتمـاع و دخالـت اراده و عمـل آن دو در ایـن تـدبیر و
مدیریّت تساوی كامل برقرار كرده است .دلیل ایـن تسـاوی هـم ایـن اسـت كـه زن تمـام آن حـوایج و
نیازهایی را دارد كـه مـرد داراسـت و از ایـن روی ،قـرآن مـیفرمایـد« :شـما زنـان و مـردان از جـن
یکدیگرید» (آلعمران .)195 /پ زن و مرد در تمام آنچه كه اسالم آن را حـس مـیدانـد ،برابرنـد و در
مسایل زناشویی و پیدایش و بقای نوع بشر هم هر ك بر اساس اعتای فیزیولوژی خویش نقـش خـود
را ایفا مینمایند و كسی بر كسی مزیّت ندارد (ر.ک؛ طباطبائی ،1363 ،ج  49 :2و ج 362: 4ـ.)229
در اسالم زن و مرد یار و یاور و مکمّل یکدیگرند و تکامل هنگامی حا ـل مـیشـود كـه ایـن دو در
تعامل حیح و مجاز یکدیگر را كامل كنند و به فرمودة قـرآن...﴿ :هُـنَّ لِبَـاسٌ لَّکُـمْ وَأَنـتُمْ لِبَـاسٌ
لَّهُنَّ( ﴾...البقره.)187/
بنا بر آنچه بیان شد ،نگاه اسالم به زن مبتنی بر انسـانیّت انسـان اسـت و ایـن همـان نقطـهضـعب
گروههای مختلب فمینیستی است كه جنبة غالب در آنها بحث جنسیّت است و به همین خاطر ،نه تنها
نتوانسته اند ،مسایل پیش روی زن معا ر را حلّ و فصل نمایند ،بلکه مشکالت و مسایل میان زن و مـرد
را بحرانیتر كردهاند .نیک می دانیم كه زندگی حنة لح و جنگ ،مِهر و خشم و جذب و گریز اسـت و
نیز روشن است كه زندگی با لح و مهر و جذب شیرینتر است .نکتة دیگر اینکه رسـیدن بـه گلسـتان
زیبای لح و آرامش و مِهر و جذب بدون از خود گذشتگی ،ایثار و تحمّل سختیها محال است .در ایـن
میان ،زنان به عنوان دختر ،همسر و مادر به سهولت میتوانند از همان آغاز زندگی نهـال و بـذر زیبـای
مهر و عطوفت و زندگی با لح و آرامش را در دل برادران ،شوهران و فرزندان بکارند و بارور سـازند .امّـا
زن به انجام وظایب یاد شده موفّس نمی شود ،مگر با خودسـازی ،جهـاد بـا نفـ و مبـارزه بـا تمـایالت
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شیطانی و هواهای غالب .از این روست كه پیامبر(ص) میفرماید« :جهاد زن ،شـوهرداری خـوب اسـت»
(برای آگاهی بیشتر ،ر.ک؛ جمعیّت زنان جمهوری اسالمی ایران.)5 :1368 ،

مدیریّت در خانه و استحکام خانواده
تا اینجا شخصیّت و جایگاه زن از نگاه اسالم در ابعـاد انسـانی فـردی ،خـانوادگی و اجتمـاعی مـورد
بررسی قرار گرفت و مشاهده شد كه اسالم در هر بُعد نقشآفرینی زن را بـه رسـمیّت شـناخته اسـت و
ا الآ تفاوت میان مرد و زن را به لحاظ انسانی قبول ندارد .در اینجا الزم است به بعتی از آیات بپردازیم
كه برخی از افراد ناآشنا به روح اسالم و قرآن با تمسّک بدانها اسالم را مورد حمله و زنان را مورد تحقیر
و استثمار قرار میدهند تا ضمن تنویر افکار این افراد ،جایگاه اسالمی و انسـانی زن و شـأن و منزلـت او
در امور خانه و زناشویی روشنتر گردد.
قرآن در سورة مباركة نساء میفرماید« :مردان سرپرست و نگهبان زنانند ،بهخاطر برتریهایی كـه از
اموال ایشان (در مورد زنان) میكنند( »...النّساء .)34 /این آیه و نظایر آن هرگـز دلیـل و نشـانة برتـری
انسانی و فتیلت معنوی مرد بر زن نیست .آنچه در باب تفاوت افراد بیان شده ایـن اسـت كـه اوّالآ بایـد
زندگی به نحو مطلوب اداره شود ،ثانیاآ تا هماهنگی بین افراد و طبقات متفاوت ایجاد نگردد ،زنـدگی بـه
خوبی اداره نمیشود .اختالف استعدادها در پذیرش و احراز مسئولیّتها نقش و تأثیر دارنـد ،امّـا معیـار
برتری و فتیلت نیستند .مدیریّت مرد درخانه ،همانند مـدیریّت در جامعـه ،از اسـباب تقـدّم معنـوی و
برتری در انسانیّت نیست ،بلکه تنها یک مسئولیّت اجرایی است و ممکن است فـرد غیرمـدیر بسـیار در
مراتب انسانیّت باالتر باشد.
توانایی مرد در مسایل اجتماعی و امور اقتصادی و تأمین نیازهای منزل و ادارة زندگی بیشتر است و
عالوه بر این ،تأمین هزینة زن را هم به عهده دارد .بنابراین ،سرپرستی و ادارة منزل به عهدة مـرد اسـت
و این به معنی افتل بودن نیست .افزون بر این ،قیّم بودن و مطیع و مُطـاع بـودن در بـاب زن و شـوهر
مؤمن به خداست و اطاعت زن در امور خانه از شوهر مطیع خداسـت .در واقـع ،اطاعـت و پیـروی زن از
یک چنین مردی اطاعت از خداست .اگر مـردی زنـش را بـه معصـیت حُکـم كنـد ،اختیـارات او سـلب
میشود .دیگر این که این مرد متعهّد به حف و حمایت از جان و نف همسر خویش ،همانند حف جان
خود است .از نظر اسالم زن و همسر انسان به منزلة جان خود اوست .تعهّد ادارة امـور خـود و اهـل كـه
همانند جان انسان است ،نه تنها توهین و تحقیر نیست ،بلکه به دلیل شدّت ارتباط انسان با خود و اهل
بیت خویش ،تعهّد او را دوچندان میكند.
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زن مؤمن با علم و آگاهی برای حف آرامش و جلوگیری از هـر گونـه تتـادّ و مبـارزه و منازعـه در
محیط خانه ،مدیریّت مرد مؤمن ،یعنی شوهر خویش را میپذیرد .وحـدت مـدیریّت در خانـه عقـالآ هـم
خوب است .البتّه می دانیم كه مدیریّت با دستور الهی و بر اساس آییننامـة خـدایی غیـر از زورگـویی و
دیکتاتوری است .بنابراین ،اوّالآ ،قیّوم و مدیر بودن مرد مربوط به همسر در برابر شـوهر اسـت نـه زن در
مقابل مرد .ثانیاآ این قیّومیّت معیار فتیلت نیست ،بلکه وظیفه است .بدین معنا نیست كه زن اسیر مـرد
خودخواه است .ثالثاآ این مدیریّت در محور ا ول خانواده است .گاهی هم به الحدید هر دو طرف ایـن
مدیریّت متغیّر است ،یعنی ادارة خانه به عهدة زن است یا حتّی مرد خانـه از او اطاعـت مـیكنـد .همـة
اینها در حدود دین و احکام دینی است.
البتّه كسی كه به همة امور نگاه مادّی دارد ،نمیتواند آن روابط را بفهمد؛ زیرا كه معیار او تنها امـور
دنیوی و مادّی است و از نظر او فتیلت تنها با برخورداری از این امور تعیین میگردد .در واقـع ،از نظـر
آدم مادّی افتل كسی است كه قدرت ،ثروت و شهرت بیشـتری دارد .امّـا اسـالم بـه اینگونـه امـور بهـا
نمیدهد و برتری و فتیلت را تنها با ایمان ،تقوا و برخورداری از معارف الهـی و اعمـال ـالح در پیونـد
میداند و همچنان كه مشاهده شد ،از این نظر نیز میان زن و مرد تفاوت و امتیاز قایل نیست و هر كسی
باتقواتر است ،به خدا مقرّبتر است ،حال چه زن باشد ،چه مرد.
بخش دیگر از آیة یاد شده (النّساء )34/كه برخی افراد نادان و ناآشنا به سیاق قرآن و روح اسالم بـه
آن تمسّک كردهاند ،حتّی زنان را مورد شکنجه و ستم قرار میدهند ،ایـن اسـت ...« :و امـا آن دسـته از
زنان را كه از سركشی و مخالفت ایشان بیم دارید ،پند و اندرز دهید و (اگر مؤثّر واقع نشده) در بسـتر از
آنها دوری نمایید و اگر مفید واقع نشد ،آنها را تنبیه نماییـد (و او را بـا چـوبی هماننـد چـوب مسـواک
بزنید ...البتّه بدانید كه قدرت خداوند باالترین قدرتهاست».
حلّ این مسأله ،یعنی نشوز زن نیز همانند مدیریّت درون منزل ،تنها با نگاه دینـی و ایمـانی ممکـن
است .اینکه یک ا ختالف در میان زن و شوهر مؤمن به خدا به وجود آمـده اسـت ،زن از وظیفـة واجـب
خود در برابر شوهر سرباز می زند ،تمام تالش مرد خواهان و عاشس همسر و زنـدگی و آبـروی خـود و او
این است كه مسأله را با عقل و تدبیر حل نماید و نمیخواهد راز او و همسرش آشکار گردد و چون عناد
و لجاجت و منع شوهر از حسّ مسلم خود از جانب زن است ،زنی كه همسـر او و بـه منزلـة جـان عزیـز
اوست .بنابراین ،مرد مأمور و پیشقدم است كه مسأله را در میان خود به گونة مطلوب حل نماید .در این
میان ،اگر اندک تندی هم ورت میگیرد ،دقیقاآ برای حفـ زنـدگی و تـداوم عشـس اسـت ،نـه از سَـرت
دشمنی و خصومت؛ مانند عمل جرّاحی بسیار خفیب كه برای ادامـة حیـات اسـت.در داسـتان حتـرت
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ایّوب (ع) و همسرش آمده است« :یک دسته علب نازک بردار و او را بزن» (النّور .)44/مـرد هرگـز حـس
ندارد ،همسر خود را طوری بزند كه بدن قرمز یا كبود یا سیاه گردد ،چون این مـوارد موجـب قصـاص و
دیه است .اگر بناست او را بزند تا از خواب غفلت بیدار شود و راضی به متالشـی شـدن زنـدگی خـود و
شوهر نشود ،به قول امام باقر(ع) باید تنها «با چوب مسواک» او را بزند (ر.ک؛ طبرسـی1395 ،ق ،.ج :2
.)95
در واقع ،این عمل به هی وجه زدن نیست ،آن هم كسی را كـه از سَـرت عشـس و محبّـت دسـت بـر
گردنش درمی آورد و در آغوش می كشد ،بلکه این یک تکان است تا او كه به دالیـل احسـاس و حـاالت
زودگذر گرفتار عناد و لجاجت است ،بر سَرت عقل بیاید .البتّه این وقتی اسـت كـه مـرد در حـال عقـل و
هوشیاری و تعادل روحی به سر برد و میخواهد برای رفع خطر بیشتر از ضرر كمتر استقبال كنـد .آیـة
شریفه هم در مقام جلوگیری از جدایی است .هدف نجات خانوادة دردمند و در حال سقوط است .كسی
هم نمیتواند و حیح هم نیست كه وارد میان آن دو شود .لذا قرآن به شوهر میفرماید ،مسایل زندگی
را برای همسر عزیز ،امّا در حال عصبانیّت تشریح كن ،آثار مخرّب را برای او بازگو ،خسـارات محتمـل را
برای او تذكّر ده و اگر فایده نداشت ،او را با هجرت و جدایی موقّت آزمایش كن تا شـاید تلخـی جـدایی
دایمی را بفهمد و اگر باز موقعیّت را درک نکرد ،با یک ضرب و زدن بسیار خفیب و كم او را تکان بده تا
از اسارت لجاجت و احساسات آزاد گردد و از خودكشی و خانوادهكشی نجات یابد و ایـن هـم بـه خـاطر
شدّت عالقها ی است كه مرد نسبت به همسر خود دارد .این ضرب درجایی است كه عالج كند و از عاقل
ورت بگیرد وگرنه هی ارزشی ندارد و ا الآ مجاز نیست ،بلکه منفور و مطرود خدا و پیامبر او است.
در حقیقت ،در زندگی زناشویی اگر مرد و زن هر دو عاقل هستند و در حالت تعـادل روانـی بـه سـر
می برند ،هی وقت مشکلی پدید نخواهد آمد و لح و فا بر روابط آنان حاكم است .اگر یکـی از آن دو
عاقل است و در حال عادی به سر میبرد (در فرض آیه ،مرد) باز با تالش عاقالنه لح و سـالمت برقـرار
خواهد بود و اگر هر دو در حالت غیرمتعارف و عدم سالمت روحی به سر میبرند و نادانی میكنند ،بایـد
حلّ مشکل را به عاقالن ،حاكمان و محکمه بسپارند و این نظر قرآن است (ر.ک؛ النّساء.)35 /

عوامل تحکیم خانواده در اسالم
عوامل فراوانی در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن مؤثّرند كه در ذیل به مهمترین آنها پرداختـه
شده است:
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 )1حُسن معاشرت ،تضمین تحکیم خانواده
حکما در حکمت عملی ،تدبیر منزل را بـر سیاست مُدُن مقدّم میدانند و البتّـه تهـذیب اخـالق بـر
تدبیر منزل نیز مقدّم است .در حکمت عملی ،اوّل فرد را مهذّب میسازند تا خانوادهای بنا كند و به تبـع
آن ،خانوادههای تدبیریافته و سامانگرفته جامعهای زنده و سالم بسازند .جامعة سالم و زنده با ـنعت و
ماشین به دست نمیآید ،بلکه مناسبتهای اخالقی و روابط حسنة الهـی سـازندة جامعـة سـالم و زنـده
است .ویل دورانت میگوید« :در میان جنگها و ماشینها چنان غرق شدهایم كه از درک ایـن حقیقـت
بیخبر ماندهایم كه در زندگی ،واقعیّت اساسی ،نعت و سیاست نیست ،بلکـه مناسـبتهـای انسـانی و
همکاری افراد خانه از زن و شوهر ،پدر و مادر و فرزندان است» (ر.ک؛ دورانت81 :1371 ،ـ.)65
از ویژگیهای انسان ،تمایل و نیاز او به معاشرت اسـت و از معاشـرت ،جـز محبّـت دیـدن و محبّـت
ورزیدن انتظار ندارد ،چرا كه خلقت انسان بر اساس عشس و محبّت است و همـین بهتـرین انگیـزة او در
هر گونه تالشی است .گرچه انسان عموماآ در تشخیص عشس حقیقی به بیراهه مـیرود ،امّـا عشـسهـای
ُوری یا حتّی باطل هم این خا یت را دارند كه انسان را به تکاپو وادارند و امیـدوار و مجـذوب كننـد.
خداوند متعال رفتارها و برخوردهای حیح انسانی را در خانواده با «حُسن معاشرت» معرّفی میفرمایـد
و از مرد و زن ،رعایت آن را با میزان «معروف» ،یعنی رفتاری پسندیده و انسانی میخواهد...﴿ :وَقُولُـوان
لَهُمْ قَوْالً معْرُوفًا ... :و با آنها سخن شایسته بگویید﴾ (النّساء)5/؛ ﴿...وَعَاشِرُوهُنَّ بِـالنمَعْرُوفِ ... :...و بـا
آنان به گونة شایسته رفتار كنید( ﴾...همان.)21/
حُ سن معاشرت در خانواده ،در دو محـدودة مرزهـای حقـوقی و دسـتورالعملهـای اخالقـی تعیـین
میشود و «تعبیر حُسن معاشرت كه به عنوان یـک وظیفـه بـرای شـوهر و یـک حـس بـرای زن مطـرح
میشود و عامل تحکیم زندگی خانوادگی است ،اگر به خوبی باز شود ،نشاندهندة تمام آن اموری اسـت
كه مرد در برابر زن باید انجام دهد .در «نفقه» همة نیازمندیهـای جسـمی زن بایـد تـأمین شـود و در
«حُسن معاشرت» همة نیازمندیهای روحی او» (بهشتی.)153 :1361 ،
حسّاسیت محیط خانواده ،اهداف بلندمدّت و مقدّس آن اقتتا میكند كه همسران بیشترین دقّت را
در رعایت حُسن معاشرت با یکدیگر داشته باشند و از خانه فتایی سرشار از اُن و مالطفت بسازند.
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2ـ حکومت نظم و انضباط در میان اعضای خانواده
در قرآن تو یههای مکرّری به تقوا در تشکیل خانواده شده است ،چنانكه میخـوانیم﴿ :یَـا أَیُّهَـا
النَّاسُ اتَّقُوان رَبکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفنسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِننهَا زَوْجَهَا وَبَـثَّ مِننهُمَـا رِجَـاالً کَثِیـرًا
وَنِسَاء وَاتَّقُوان اللّهَ الَّذِی تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلَـیْکُمْ رَقِیبًـا :اى مـردم! از (مخالفـت)
پروردگارتان بپرهیزید! همان كسى كه همة شما را از یک انسان آفرید و همسـر او را (نیـز) از جـن او
خَلس كرد و از آن دو ،مردان و زنان فراوانى (در روى زمین) منتشر ساخت .نیز از خـدایى بپرهیزیـد كـه
(همگى به عظمت او معترف هستید و) هنگامى كه چیزى از یکدیگر مىخواهید ،نـام او را مـىبریـد! (و
نیز از قطع رابطه با) خویشاوندان خود پرهیز كنید؛ زیرا خداوند مراقب شماست﴾ (النّساء.)1/

اسالم در هی یک از حوزههای جامعة خود به هرج و مرج معتقد نیست ،بلکه همواره خواستار نظـم
و انتباط در همة ابعاد فردی یا همگانی است .در واقع ،اسالم در تشکیالت خود از رهنمودهای آسـمانی
مایه میگیرد كه در آن محدودیّتهای قومی ،اقلیمی و یـا نـژادی و امثـال آن وجـود نـدارد؛ زیـرا ایـن
رهنمودها را باری تعالی وحی و الهام كرده است.

3ـ توجّه به یکساني در آفرینش
از مشخّصات اساسی در قانونگذاری الهی این است كه در اینگونه قانونگذاری قانون از ا ل توحیـد
نشأت گرفته است؛ به عبارت دیگر ،از ارتفاعی فراتر از همة موانع و قید و بندهایی كه در جوامع انسـانی
وجود دارد و ما امروز به خوبی درمییابیم كه همة گرفتاریهایی كه بشر بدان دچار شده اسـت و تـا بـه
امروز با آنها دست به گریبان بوده ،از همین قید و بندها پدید آمـده اسـت (ماننـد تعصّـبهـای نـژادی،
قومی و اقلیمی و طبقاتی و غیر آن) ما به خوبی دریافتهایم كه اینهـا موانـع و گردنـههـایی اسـت در راه
آدمی كه رسیدن او را به سعادت و پیشرفت دشوار مینماید (ر.ک؛ تفسیر هـدایت ،1377 ،ج  .)15 :2از
این روست كه همة توجّه قرآن به این است كه بگوید همـة مـردم ـ از زن و مـرد ـ از یـک تـن آفریـده
شدهاند.

4ـ همکاری و همدردی
همکاری و همدردی با خانواده باید در چارچوب آیین خدا باقی بماند و وسیلة فساد ،رشوه و غصـب
حقوق و اشاعة فحشا نگردد .از این رو ،نخست از تقوای خـدایی سـخن گفـت و آن را مركـز سـازمان و
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سامان اجتماعی قرار داد ،سپ به بیان اهمیّت خویشاوندان و نزدیکان پرداخت .تعبیر قرآن در عبـارت
«تَسَاءلُونَ بتهِ» بدین معنی است كه خدا مقیاس نهایی و آخری است كـه مـیتـوان آن را مركـز تعـاون
اجتماعی قرار داد .پ هرگاه یکی از دیگری چیزی بخواهد و نداند كه آن را بـرآورده مـیسـازد یـا نـه،
چگونه میتواند به اثبات رساند كه آنچه خواهد گفت درست اسـت یـا دروغ مـیگویـد .در اینجـا راهـی
نیست ،جز آنکه به خدا سوگند خورد و ضمیر و فطرت مؤمن او با خداوند مشورت كند و از خـود بـرای
خود نگهبانی قرار دهد .جامعة انسانی كه از ایمان بهره یافته ،میتواند میـان فرزنـدان خـود بـر اسـاس
عدالت و مساوات ،تعاون حقیقی ایجاد كند ،ولی اگر جامعه ایمـان نداشـته باشـد ،هـر گونـه سـازمان و
سامان چیزی جز نقشی بر روی كاغذ نخواهد بود كه بازیچة دست مردم است؛ هماننـد تـوپی در دسـت
بازیکنان (ر.ک؛ همان .)17 :از اینجاست كه میگوییم باید جامعة اسالمی بر بنیـان ایمـان و تقـوی بنـا
شود...﴿ :إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً ... :هر آینه خدا مراقب شماست﴾.

5ـ مشاوره با یکدیگر
یکی از عواملی كه سبب تفاهم و همکاری اعتـای خـانواده مـیگـردد ،وجـود روحیـة مشـورت در
خانواده است كه در عین ایجاد خانوادهای مستحکم و میمی ،بهترین محاف در برابر مشکالت و موانع
زندگی نیز هست .مولی علی(ع) میفرماینـد« :وَ الَ ظَهتیـرَ کَالمُشَةِاوِرَةِ :هـی پشـتیبانی چـون مشـورت
نیست» (نهجالبالغه /ح .)54در طول تـاریج زنـدگانی بشـر نیـز بهتـرین و مسـتحکمتـرین كـانونهـای
خانوادگی آنهایی بودهاند كه در آن ،زن و شوهر و فرزندان بـا همفکـری و همکـاری حركـت نمـودهانـد.
نمونة بارز و برترین الگوی آن در زندگی امام علی(ع) و حترت زهرا(س) به چشم میخورد.

6ـ وجود عشق ،مهر و محبّت میان اعضای خانواده
انسان تشنة دوستی و محبّت است .انگیزة بسـیاری از تـالشهـا و زحمـات طاقـتفرسـای زنـدگی،
محبّت است و وجود آن در خانواده ،انسـان را بـه فعّالیّـت و كسـب معـاش وامـیدارد .حفـ حرمـت و
شخصیّت دیگران ،در گروی احترامی است كه در برخوردها از انسان ظاهر میگردد .رعایت این مسـأله،
بهویژه از سوی كسانی كه با هم اُن و الفتی دارند ،باعث استحکام دوستی و گرمی روابـط خواهـد شـد
كه بارزترین مصداق آن خانواده است .در واقـع ،اخـالق نیـک بـه مثابـة روغنـی اسـت كـه از سـایش و
فرسودگی قطعات انسانی در اثر برخورد و ا طکاک مداوم جلوگیری میكند .امام ادق(ع) بـر كوشـش
در مهرورزی نسبت به برادران دینی تأكید نموده است و چه نیکوست كه این امر از خانواده آغاز گـردد:
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«شایسته است مسلمانان در یاری بر مهر ورزیدن به هم كوشا باشند كه خدای عزّ و جلّ فرمـوده اسـت:
﴿رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾ (كلینی .)396 :1365 ،مهر و محبّت اعتای خانواده بـه هـم سـبب جلـب رضـایت و
رحمت خدا میشود كه بدیهی است چنین خانوادهای پایدار و سعادتمند است .امام سـجّاد(ع) در مـورد
ضرورت مهرورزی به همسران چنین فرمودند« :حسّ همسرت آن است كه بدانی خداوند عزّ و جـلّ او را
مایة سکون و همنشینی تو قرار داده است و باید بدانی كه او نعمت خداوند بر توست .پـ او را گرامـی
بدار و با او با رفس و مدارا برخورد نما و هرچند حسّ تو بر او بیشتر است ،امّا حسّ او بر تو این است كه بـا
او مهربانی كنی» (حرّانی.)262 :1363 ،
عالوه بر همدلی و همراهی تقدّس حسّ شوهر بر زن چنان واالست كه همردیب شركت در جهاد فی
سبیلاهلل قرار گرفته ،چنانكه امیر مؤمنان(ع) میفرماید« :جتهَادُ المََأَةِ حُسـنُ التَّبَعُّـلت :جهـاد زن ،نیکـو
همسرداری كردن است» (نهجالبالغه /ح .)136

7ـ آشنایي کامل اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود
در اینجا یک ا ل اساسی است كه نظام حقوقی بر آن تأكید دارد و آن اینکه هر جا وظیفهای وجود
دارد ،در كنار آن حقّی هم ثابت است .حسّ و وظیفة از هم جدا نیستند؛ یعنی هر ك حقّی داشته باشد
و در مقابل نیز وظیفهای دارد و بالعک  .این موضوع در مورد تمام افراد بشر ثابت است و تنها خداسـت
كه حقوقی دارد ،امّا وظیفهای بر او نیست .در اینجا بـه انـواع حقـوق اعتـای خـانواده و تـأثیر آنهـا در
استحکام خانواده به اختصار اشاره میگردد:

الف) حقّ والدین بر فرزندان
امام سجّاد(ع) در رسالة حقوق خود حسّ پدر و مادر بر فرزندان را اینگونـه بیـان مـیفرمایـد« :حـسّ
مادرت این است كه بدانی او تو را حمل كرده ،آنگونه كه كسـی كـ دیگـر را حمـل نکنـد و از شـیرة
جانش تو را خورانده ،آنگونه كه كسی دیگری را نخورانده است و به راستی ،او با گوش ،چشم ،دست ،پا،
مو ،پوست و تمام اندامش تو را نگهداری كرده است و از این نگهداری نیز خشـنود و شـاد و پیوسـته در
كار بوده است .حسّ پدرت این است كه بدانی بهراستی او ریشة توست و تو شاخة اویی و چـون او نبـود،
تو نیز نبودی .پ هرگاه در خویش چیزی دیدی كه پسندیده آمد ،آگـاه بـاش كـه ایـن نکـویی در تـو
ریشه در پدرت دارد .بنابراین ،خدای را ستایش نما و به اندازة آن نکویی ،سپاسش دار ،وَ الَ قُوَّةَ إتالَّ بتاهللت»
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(حرّانی .)263 :1363 ،از اینجاست كه انسان درمییابد كه چرا خداوند مسـألة نیکـی بـه پـدر و مـادر و
شکر زحمات آنها را مقدّمهای بر شکر خود شمرده است.
در كتاب آسمانی قرآن ،دستور احترام به پدر و مادر پ

از مسألة توحید بیان گردیده اسـت و ایـن

نشاندهندة اهمیّت این حُکم است .خدای متعـال مـیفرمایـد﴿ :وَقَضَـى رَبُّـکَ أَالَّ تَعْبُـدُوان إِالَّ إِیـاهُ
وَبِالنوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِما یَبْلُغَنَّ عِندَکَ النکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِالَهُمَا فَالَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَالَ تَننهَرنهُمَا وَقُل
لَّهُمَا قَوْالً کَرِیمًا * وَاخنفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل ربِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبیَـانِي صَـغِیرًا :و
پروردگارت فرمان داده كه جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى كنیـد .هرگـاه یکـى از آن دو یـا هـر
دوى آنها نزد تو به سنّ پیرى رسند ،كمترین اهانت به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیـب،
سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو * و نیز بالهاى تواضع خویش را از محبّت و لطب در برابر آنان فـرود آر
و بگو :پروردگارا! همانگونه كه آنها مرا در كوچکى تربیت كردنـد ،ایشـان را مشـمول رحمـت قـرار ده﴾
(اإلسراء 24/ـ.)23
در این آیات سه دستور مهم در باب نحوة رفتار با والدین آمده است:
الب) به كار نبردن كمترین تعابیر بیادبانه (یعنی «اُف») ،چه رسد به فریاد زدن بر آنها.
ب) ختوع در برابر پدر و مادر.
ج) دعا در حسّ ایشان (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،1354 ،ج 76 :12ـ.)75
یکی از عوامل لح و فا ،آرامش و امنیّت و تحکیم روابط در میان اعتای خانواده ،احترام ،تکـریم
و احسان به مفهوم قرآنی آن به پدر و مادر است .اینها دستور ویژة قـرآن بعـد از عبـادت خداونـد یکتـا
است.

ب) حقّ فرزندان بر والدین
در این باره نیز امام سجّاد (ع) در رسالة حقوق فرمودند« :حسّ فرزند تـو ایـن اسـت كـه بـدانی او از
توست و در پسند و ناپسند دنیای زودگذر دنبالـه روی توسـت و بـه درسـتی كـه تـو در تربیـت نیکـو و
راهنمایی به سوی پروردگارش و یاریرسانی او در فرمانپذیری از خداوند نسـبت بـه خویشـتن و حـسّ
فرزندت پرسیده خواهی شد .پ =اگر وظیفهات را به انجام رسانی ]،پاداش گیـری و =چـون كـمكـاری
كنی ] ،بازخواست شوی .پ كار فرزندت را چونان كسی كه كارش را در ایـن سـرای زودگـذر بـا نیکـو
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ثمری بیاراید ،انجام بده و در روابط تو و فرزندت به سبب نگهداری خوب و ثمر الهی كه از او گرفتـهای،
نزد پروردگار عذرت پذیرفته است» (همان.)461 :

ج) وظیفة هر یک از زن و مرد نسبت به کُلّ خانواده
خداوند در قرآن كریم به دنبال اخطار و سرزنش نسبت به بعتی از همسران پیـامبر (ص) ،خداونـد
در آیات سورة تحریم روی سخن را به همة مؤمنان كرده ،دستورهایی دربـارة تعلـیم و تربیـت همسـر و
فرزندان و خانواده به آنها میدهد ،نخست میفرمایـد﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ :...اى كسانى كه ایمان آوردهاید! خود و خانوادة خویش را از آتشى كه هیـزم
آن انسانها و سنگهاست نگه دارید( ﴾...التّحریم.)6 /

نگهداری خویشتن به ترک معا ی و عدم تسلیم در برابر شهوات سركش است و نگهـداری خـانواده
به تعلیم ،تربیت ،امر به معروف ،نهی از منکر و فراهم ساختن محیط پاک و خالی از هرگونه آلـودگی در
فتای خانه و خانواده است .این برنامه ای است كه باید از نخستین سنگ بنای خانواده ،یعنی از مقدّمات
ازدواج و آنگاه نخستین لحظة تولّد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با برنامه ریزی حیح و بـا نهایـت
دقّت تعقیب شود؛ به تعبیر دیگر ،حسّ زن و فرزند تنها با تـأمین هزینـة زنـدگی ،مسـکن و تغذیـة آنهـا
حا ل نمیشود ،مهمتر از آن ،تغذیة روح و جان آنها و به كار گرفتن ا ول تعلیم و تربیت حیح است.

مهمترین وظایف متقابل همسران
رعایت وظایب متقابل از سوی دو همسر تأثیر بسزایی در تحکیم و پایداری خانواده دارد و در اینجـا
به برخی از آنها اشاره میگردد.

1ـ حفظ از انحراف
خداوند در یک كالم ،حسّ و وظیفة میان زن و شوهر را روشن نموده اسـت...﴿ :هُـنَّ لِبَـاسٌ لَّکُـمْ
وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ... :...آنها لباس شما هستند و شما لبـاس آنهـا (و هـر دو زینـت هـم و سـبب حفـ

یکدیگرید)( ﴾...البقره .)187/لباس از یکسو ،انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیاء به بدن حف
میكند و از سوی دیگر ،عیوب او را میپوشاند ،و نیز زینتی است برای تن آدمی .این تشبیه كـه در آیـة
فوق آمده ،اشاره به همة این نکات است .دو همسر یکدیگر را از انحرافها حف میكنند ،عیـوب هـم را
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میپوشانند ،وسیله راحت و آرامش یکدیگرند و هر یک زینت دیگری محسوب میشود .این تعبیر نهایت
ارتباط معنوی مرد و زن و نزدیکی آنها به یکدیگر و نیـز مسـاوات آنهـا را در ایـن زمینـه كـامالآ روشـن
میسازد؛ زیرا همان تعبیر كه دربارة مردان آمده ،بدون هی تغییر دربـارة زنـان هـم آمـده اسـت (ر.ک؛
مکارم شیرازی و دیگران ،1354 ،ج .)733 :1
بر اساس این آیه و نیز آیات و روایات دیگر ،همسران مایة زینت هم هستند و عیبهـای یکـدیگر را
میپوشانند و یکدیگر را محافظت میكنند و از گناه بازمیدارند.

2ـ صبر و پایداری زندگي
در قرآن به دفعات به بر و باال بردن سطح مقاومت بارها سفارش شده اسـت﴿ :وَاسْتَعِینُوان بِالصبْرِ
وَالصالَۀِ :...از بر و نماز یارى جویید( ﴾...البقره .)45 /بر اساس این آیـه ،قـرآن بـه ـبر و شـکیبایی
فراخوانده است .آموزه و تو یة اسالم و قرآن در عر ههای زنـدگی پُرغوغـا و پُرآشـوب ،كسـب ـفات
ایمان در برابر كفر و بیدینی ،عمل و كار نیک در برابر بیعملی و بیتقوایی ،پیروی از حسّ و حقیقت در
برابر باطل و ناحس ،و بر و مقاومت در برابر مشکالت و مصایب است﴿ :وَالنعَصْرِ * إِنَّ النإِنسَـانَ لَفِـي
خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالنحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصبْرِ :سوگند بـه عصـر * كـه
انسان ها همه در زیانند * ،مگر كسانى كه ایمان آورده اند و اعمال الح انجـام دادهانـد و یکـدیگر را بـه
حس سفارش می كنند و یکدیگر را به شکیبایى و استقامت تو یه مینمایند﴾ (العصر3 /ـ.)1
بیتابی و بیطاقتی مصیبت و مشکالت انسان را افزون میكند .امام كاظم(ع) فرمودنـد« :الْمُصِیبَةُ لِلصَّـابترت
وَاحِدَةٌ وَ لِلْجَازتعت اثْنَتَانت :مصیبت برای شخص بردبار یکی است و برای شـخص بـیقـرار دو تـا» (حرّانـی،
 .)415 :1363این از آن روست كه برای فرد شکیبا تنها آسیب ناشی از مصیبت باقی میماند كه آن هم
در اثر بر ،از هم فرو میپاشد .چنانكه امام علی(ع) فرمودند« :الصَّبرُ یَمحَصُ الََّزِيَّةَ :شکیبایی مصیبت
را از هم میپاشد» (آمدی .)284 :1366 ،امّا برای فرد بیقرار و بیتـاب ،هـم آسـیب ناشـی از مصـیبت
میماند و هم آسیبهای ناشی از بیتابیها ،لذا اگر بیتابی بر كسی چیره شود ،روی آسـایش را نخواهـد
دید.
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3ـ روحیة عفو و گذشت
گذشت عاملی مؤثّر در ایجاد و تقویت دوستیها و روابط حَسَنه است ،چنانكه خداونـد مـیفرمایـد:
«هرگز نیکی و بدی یک سان نیست .بدی را با نیکی دفع كن ،ناگاه (خواهی دید) همان ك كـه میـان
تو و او دشمنی است ،گویی دوستی گرم و میمی است» (الفصّلت .)34/لذا اگر در دشمنیها ،گذشـت
و بزرگواری چنین تأثیری میگذارد ،بدیهی است در خانواده كه به طور طبیعی روابـط دوسـتانه وجـود
دارد ،عمیقاآ كارساز خواهد بود .امّا خود این گذشتها و بزرگواریها از ایمـان و تقـوای اعتـای خـانواده
سرچشمه میگیرد.

4ـ حاکمیّت صداقت در فضای خانواده
حاكمیّت داقت در فتای خانواده از عوامل تحکیم آن است و نیاز به دلیل و بیّنه نـدارد .در طـرف
مقابل ،عدم داقت و دروغگویی از عوامل تخریب خانه و خانواده است .عدم داقت ،و دروغگویی ،ابتدا
روح و شخصیّت خود فرد را تخریب میسازد ،سپ به خانواده و جامعة او زیان وارد مینمایـد .كـذب و
دروغ مخرّب و ویرانگرت استحکام خانواده است .روایات زیادی در قبح و زشتی كذب و عدم ـداقت نقـل
شده است .امام باقر(ع) میفرمایـد« :پـدرم ،امـام سـجّاد(ع) مـیفرمـود« :از دروغ ،كوچـک و بـزرگش،
بپره یزید؛ زیرا وقتی انسان در امور كوچک دروغ بگوید ،بر دروغ بزرگ هـم جـرأت پیـدا مـیكنـد .آیـا
نمیدانید كه پیامبر(ص) میفرمود :اگر انسان همیشه اهل دق و درستی باشد ،خداونـد مـینویسـد او
دیس است و اگر انسان اهل كذب و دروغ باشد ،خدا مینویسد ،او كذّاب اسـت» (كلینـی ،1365 ،ج :2
 339و .)340
امام ادق(ع) میفرماید« :آدم كذّاب ،پُر دروغ ،بهوسیلة دالیـل آشـکار هـالک مـیشـود و پیـروان
خویش را هم بهوسیلة شبهات نابود میكند» (همان) .بنا بر این روایات ،كذب در باز كردن درهای شرّ و
بدی ،گناهی است كه ایمان را از بین میبرد .پ چگونه میتوان انتظار داشت به خانوادهای كه باید بـر
مبنای ایمان شکل بگیرد ،دمه وارد نسازد.

5ـ پرهیز از سوء ظنّ آفت حسد
اعتای خانواده باید از سوءِ ظن نسبت به هم بپرهیزند و اگر موضوعی ذهن آنان را به خود مشـغول
كرد ،با راحت و داقت آن را مطرح نمایند تا درستی یا نادرستی آن بررسی گردد .همة اعتا باید یار
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هم در مسیر پیشرفت باشند ،چرا كه سعادت خانواده در گرو سعادت فردفرد آن است و حسد آفتـی در
روابط خانوادگی محسوب میگردد ،چنانكه در خانوادة یعقـوب(ع) ،حسـادت بـرادران یوسـب(ع) بـر او
موجب جدایی اعتای خانواده از یکدیگر ،هم به لحاظ بُعد مکانی و هـم بُعـد روحـی و روانـی گردیـد و
یوسب(ع) از كانون خانواده جدا شد و یعقوب(ع) سالها از پسـرانش رنجیـده بـود .در حـدیثی از مـولی
امیرالمؤمنین(ع) آمده استَ « :الحَسَدُ یَنکَدُ العَیشَ :حسد زندگی را تنگ سازد» (تمیمی آمـدی:1366 ،
ح .)851

6ـ رازداری و وفاداری
وفاداری از شروط همسری و عتویّت در خـانواده اسـت و رازداری هـم یکـی از مهـمتـرین شـروط
وفاداری همسر است كه در آیة (التّحریم )3/بدان اشاره شده است .این نکته نیز بسیار اهمیّـت دارد كـه
آتش خیانت ،تمام خانوادهها را تهدید میكنـد ،چـرا كـه انبیـایی چـون نـوح (ع) و لـوط (ع) از سـوی
همسران خود بدان مبتال گردیدنـد (همـان .)10/بـه هـر روی ،وفـاداری اعتـای خـانواده سـبب ایجـاد
میمیت و محبّت میگردد و نیز سپری است محکم در برابر مشـکالت ،سـختیهـا و پشـتیبانی اسـت
پایدار برای استحکام بنیان خانواده و تحکیم آن كه در این زمینه هم پیش از این بحث شده است.

نقش تعالیم اسالمي در تعالي فکر و استحکام خانواده
بشر همواره در دورة حیات خود از كمّ و كیب تعلیم و تربیت پیگیری كرده اسـت .تأمّـل و دقّـت در
اندیشة متفکّران ،متألّهان و عالمان تربیت نشان میدهد كه آنان تعلـیم و تربیـت را مـرتبط بـا هـدف و
فلسفة حیات مورد توجّه قرار دادهاند.
پرسش از تعلیم و تربیت انسان و سؤال از هدف زندگی در عصر تجدّد به دلیل روابط مادّی انسان با
طبیعت ،بی اهمیّت تلقّی شده است .یکی از آثار شـوم توجّـه نگـردن بـه كـار تعلـیم و تربیـت درسـت،
رهاشدگی انسان به حال خود ،هواپرستی و پیروی از تمایلهای نف و طغیانگری است .یکی از عوامـل
اساسی رواج طغیان و بیبند و باریهایی كه قرن ما را دچار آشفتگیهای جنونآمیز نموده ،بـیاعتنـایی
به معصیت و گناه است (ر.ک؛ جعفری ،1358 ،ج  .)329 :3نامی كه بر عصر حاضـر گذاشـتهانـد ،عصـر
تزلزل ارزشهاست كه دیگر ارزشهای اخالقی معنی ندارد ،چون ارزشهایی كـه مـالک اخـالق بـود ،از
میان رفته است .می توان گفت كسانی كه مـادّی فکـر مـیكننـد ،ارزشهـای اخالقـی را خیلـی پـایین
آوردهاند .نیهیلیسم مکتبی است كه به هی ا ل و ارزش اعتقاد ندارد (ر.ک؛ مطهّری.)59 :1362 ،
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در تعالیم دینی ،ایمان ،عشس و محبّت به خدا ،مبنا و انگیزة ارزشهای الهی و عمل بـه دسـتورهای
الهی می گردد .در نتیجه ،فتایل اخالقی جای رذایل و اعمال هوسآلود را میگیرد و بحرانهای اخالقی
و تربیتی از میان برمی خیزند؛ زیرا كه در تعالیم دینی انسان از سَرت اختیار ،عشس و معرفت به دستورهای
الهی گردن می نهد و گوش انسان مؤمن به ندای وجدان ،فطرت و انبیاء است ،نه ندای شیطان ،شهوت و
لذت.
موضوع دیگری كه در تربیت آدمی ،به ویژه كودک و جوان در جامعة ما از اولویّت خا ّـی برخـوردار
است ،این است كه كودک و جوان را با تعالیم و اندیشههای اسـالم آشـنا سـازیم و بـه او بفهمـانیم كـه
اسالم دین زندگی است و میتواند سعادت انسان در این جهان را تأمین كنـد .بایـد ایـن حقیقـت را بـه
كودكان و جوانان یاد داد كه برنامههای دینی عالوه بر فواید اُخروی در این جهان نیز موجـب سـعادت و
امنیّت انسان است .برای این منظور الزم است كـودک و جـوان را بـا تعـالیم زنـده و مخصو ـاآ تعـالیم
اجتماعی اسالم آشنا كنیم.

الگوی خانوادۀ مستحکم از نظر اسالم
از دیدگاه اسالم ،آدم خوب همانند هر فرد خوب ،نمونة جامعة اسالمی است و جامعـة بـرین بایـد از
ا ینها الگو بگیرد ،نه اینکه جوان خوب ،نمونة جوانان ،و مردان مسنِّ خوب ،نمونة مردان مُسِنّ هسـتند و
زنان نمونة زنان و «اگر انسانی وارسته شد ،الگوی دیگر انسانهاست .اگر مرد است ،الگوی مردم است نه
مردان ،و اگر زن باشد ،باز الگوی مردم است نه زنان» (جوادی .)153 :1375 ،قرآن كریم این مطلـب را
در آیات شریفة 12ـ 10از سورة مباركة تحریم به ورت ـریح بیـان فرمـوده اسـت و چهـار زن را بـه
عنوان نمونه ،دو نمونة خوب و دو نمونة بد یاد میكند و «تاریج اسالم گواه احترام بیحدّ رسول(ص) بـه
حترت زهرا(س) است تا نشان دهد كه زن بزرگی ویژه ای در جامعه دارد كه اگـر برتـر از مـرد نباشـد،
كمتر نیست» (موسوی خمینی (ره).)35 :1378 ،
همیشه وجود الگوها و سرمشسهای بزرگ در زندگی انسانها وسیلة مؤثّرتری برای تربیت آنها بـوده
است .قرآن نیز بر این مسألة مهم حّه گذاشته است .الگوها و سرمشسهـایی در همـة زمینـههـا بـرای
مؤمنان معرّفی میكند؛ از جمله در آیة ﴿قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ :...براى
شما سرمشس خوبى در زندگى ابراهیم و كسانى كه با او بودند ،وجود داشت ( ﴾...الممتحنه.)4 /
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قرآن خانواده را یک مجموعة متعالی برای تأمین اهداف مقدّس میداند كه برای به فتیلت رسـاندن
آن برنامهریزی میكند و جایگاه حقوقی و وظایب افراد را با ویژگـیهـای زیـر تعیـین مـینمایـد (ر.ک؛
الفرقان67/ـ.)63

1ـ مشي آرام و بيتکبّر
«بندگان خاصّ خداوند رحمان كسانی هستند كه با آرامش و بیتکبّر بر روی زمین راه میروند» .در
واقع ،نخستین تو یب «بندگان خاص» خداوند ،نفی كبر ،غرور و خودخواهی است كه در تمـام اعمـال
انسان ،حتّی در كیفیّت راه رفتن او آشکار میشود؛ زیـرا ملکـات اخالقـی ،همیشـه خـود را در البـهالی
اعمال ،گفتار و حركات انسان نشان میدهند ،تا جایی كه از چگونگی راه رفتن یک انسـان مـیتـوان بـا
دقّت و موشکافی به قسمت قابل توجّه از اخالق او پی برد.

2ـ حلم و بردباری
دومین و ب بندگان خاصّ خداوند حلـم و بردبـاری اسـت ،چنـانكـه قـرآن در ادامـة همـین آیـه
میفرماید« :و هنگامی كه جاهالن آنها را مورد خطاب قرار میدهند و به جهل و جدال و سخنان زشـت
میپردازند ،در پاسج آنها «سالم» میگویند»؛ سالمی كه نشانة بیاعتنـای نیسـت و تـوأم بـا بزرگـواری
است ،نه ناشی از ضعب؛ سالمی كه دلیل عدم مقابله به مثل در برابر جاهالن و سبکمغزان است.

3ـ سجده و قیام برای خدا
سومین ویژگی بندگان خاصّ خداوند ،عبادت خالصانة پروردگار است و قرآن كریم می فرماید« :آنهـا
كسانی هستند كه شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام میكنند» .در ظلمت شب كه چشم غـافالن
در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد ،خواب خوش را بر خود حرام كردهاند ،و به خوشتر
از آن ،كه همان ذكر خدا ،قیام و سجود در پیشگاه باعظمت اوسـت ،مـیپردازنـد ،پاسـی از شـب را بـه
مناجات با محبوب میگذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن میكنند.
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4ـ ترس از کیفر الهي
چهارمین فت ویژة آنان خوف و ترس از مجازات و كیفر الهـی اسـت« :آنهـا كسـانی هسـتند كـه
پیوسته میگویند :پروردگارا عذاب جهنّم را از ما برطرف گردان كـه عـذاب آن سـخت شـدید و پـردوام
است».

5ـ دوری از افراط و تفریط
پنجمین فت ممتاز «عباد الرّحمان»« ،اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط» است .اینان نـه
اسراف میكنند و نه سختگیری ،بلکه در میان این دو ،حدّ اعتدالی را رعایت میكنند.

6ـ تواضع
با توجّه به آیات فوق ،یکی از نشانههای بندگان خاصّ خداوند متعال ،تواضع است؛ تواضع حـاكم بـر
روح آنها كه حتّی در راه رفتن آنها نمایان است؛ چنان تواضع كه آنها را بر تسلیم در برابر حس وامیدارد،
ولی گاه ممکن است بعتی تواضع را با ضعب ،ناتوانی ،سُستی و تنبلی اشتباه كنند كـه ایـن طـرز فکـر
خطرناک است .تواضع در راه رفتن بدن نیست كه سُست و بی رمس گام بردارنـد ،بلکـه در عـین تواضـع
گامهایی محکم و حاكی از جدّیّت و قدرت بردارند .انسان تربیتشده به حال طبیعی خودش راه مـیرود
و تکلّب و تکبّر ندارد.

7ـ دوری از سختگیری و اسراف
بدون شک« ،اسراف» یکی از ناپسندیدهتـرین اعمـال از دیـدگاه قـرآن و اسـالم اسـت و در آیـات و
روایات ،نکوهش فراوانی از آن شده است« .اسراف» یک برنامة فرعونی است...﴿ :وَإِنَّ فِرنعَوْنَ لَعَالٍ فِـي
األَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ النمُسْرِفِینَ... :فرعون برترىجویى در زمین داشت و از اسراف كاران بود﴾ (یون ،)83/
﴿...وَ أَنَّ النمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ... :و مسرفان اهل آتشند!﴾ (غافر.)43/
امروزه ثابت شده است كه منابع روی زمین ـ با توجّه به جمعیّت انسانها ـ آنقدر زیـاد نیسـت كـه
بتوان اسراف كرد و هر اسرافكاری سبب محرومیّت انسانهای بیگناه خواهد بود .به عالوه ،روح اسراف،
معموالآ توأم با خودخواهی ،خودپسندی و بیگانگی از خُلس خدا است .در عین حال ،بُخـل ،سـختگیری و
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خسی بودن نیز به همین اندازه زشـت ،ناپسـند و نکوهیـده اسـت (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی و دیگـران،
154 :1354ـ.)146

نتیجهگیری
عوامل فراوانی در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن مؤثّرند كه در این مقاله بـه مهـمتـرین آنهـا
پرداختـه شــده اسـت؛ از جملــه :حسـن معاشــرت در خـانواده كــه در دو محـدودة مرزهــای حقــوقی و
دستورالعمل های اخالقی تعیین میشود ،نظم و انظباط كه اسالم در هی یک از حوزههای جامعة خـود
به هرج و مرج معتقد نیست ،بلکه همواره خواستار نظم و انتباط در همة ابعاد فردی یا همگـانی اسـت.
توجّه به یکسانی در آفرینش ،همکاری و همدردی ،اندیشة تساوی میان مرد و زن ،همکاری و همـدردی
با خانواده باید در چارچوب آیین خدا باقی بماند و وسیلة فساد ،رشوه و غصـب حقـوق و اشـاعة فحشـاء
نگردد .یکی از عواملی كه سبب تفاهم و همکاری اعتای خانواده میگـردد ،وجـود روحیـة مشـورت در
خانواده است كه در عین ایجاد خانوادهای مستحکم و میمی ،بهترین محاف در برابر مشکالت و موانع
زندگی نیز هست .انسان تشنة دوستی و محبّت است .انگیزة بسیاری از تالشها و زحمات طاقتفرسـای
زندگی ،محبّت است و وجود آن در خانواده ،انسان را به فعّالیّت و كسب معاش وامیدارد .حفـ حرمـت
و شخصیّت دیگران ،در گرو احترامی است كه در برخوردها از انسان ظاهر میگردد .رعایت ایـن مسـأله
خصو اآ از سوی كسانی كه با هم اُن و الفت دارند ،باعث استحکام دوستی و گرمی روابط خواهـد شـد
كه بارزترین مصداق آن خانواده است.
از عوامل دیگر تحکیم خانواده میتوان موارد زیر را نام برد :بر و پایـداری زنـدگی ،روحیـة عفـو و
گذشت ،حاكمیّت داقت در فتای خانواده ،پرهیز از سوء ظنّ و آفت حسد ،رازداری و وفـاداری ،مشـی
آرام و بیتکبّر ،حلم و بردباری ،ترس از كیفر الهی ،دوری از افراط و تفریط ،تواضع ،دوری از سـختگیری
و اسراف و احسان به پدر و مادر.
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