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  اتیاز منظر قرآن و روا و راهکارهای جلوگیری از آن خانواده یالگو یشناس بیآس
 ، bهیدِمازاکبری چَ هسمیّ     ،a دواریاحمد ام

a   ایران . -قم –استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 
b  ایران . -قم –کارشناس ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 

 omidvar@quran.ac.irاحمد امیدوار نویسنده مسئول: 

 ی، موضوع یمراحل زندگ یخانواده  در تمام تیّ. اهم ردیمورد توّجه قرار گ دیاست که با یو فرهنگ یتیترب یها گاهیپا نیاز مهم تر یکیخانواده : چکیده

پژوهش  . باشدداشته  فرزندان تیّو شخص تیترب یریدر جامعه و بخصوص در شکل گ یشگرف ریتواند تأث یگرفت ، خانواده  م دهیتوان آن را ناد یاست که نم

 تیّبه اهم میقرآن کر د آسیب شناسی خانواده از منظر قرآن و روایات بوه است و پس از بررسی به این نتیجه رسید که:تحلیلی درصد -حاضر با روش توصیفی

داند  و  یبادوام تر م ،   مستحکم تر و شیشکل گرفته  همراه با آرامش و آسا یاسالم یارهایکه براساس مع یخانواده ا طیخانواده اشاره کرده است و مح

 یها بیآسو د  دان یکم نمرا از اساس مستح هستآن حاکم  طیبر مح  یو روان یروح یشکل نگرفته و آشفتگ یاسالم اریکه بر مع یبرعکس  خانواده  ا

خانواده  یاگر اعضا اینکه . نهایت یاخالق یشدن فرزندان، کم رنگ شدن ارزش ها یهمسران، فرار یی: جدا زا شمرد که عبارتندرا برای خانواده برمی یفراوان

 نخواهد شد . دهیکش اصالً به آن سمت ایکنند،  جامعه کمتر  به سمت انحطاط  و فساد رفته ،  تیترب یعمل کنند و فرزندانشان را اسالم فشانیبه وظا

 .اتیروا ؛قرآن ؛خانواده ؛ یشناس بیآس کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

 لیتشک یاسالم هم برا نیکند ، د یآورند را  رد م ینرفتن ازدواج م رباریز یکه عذر و بهانه برا  یکسان میاست که قرآن کر ییخانواده تا جا لیتشک تیّاهم

 کونوای: .. ان دیفرما یوند متعال مخدا کهچرا  دیو در ازدواج بکوش دینگران نباش ی:  از فقر و تنگدست دیفرما یم میقائل شده  و در قرآن کر یفراوان تیّخانواده اهم

هم  یفراوان اتیسازد. روا یم ازین یب وخداوند با ازدواج کردن آن ها را توانگر  دیو تنگدست باش ریاگر فق  یعنی( ۳۲ هیاهللُ من فضله .. ) سوره نور/ آ غنهمیُفقراءَ 

االسالم بناء احبّ   یف ینبُ: ما دیفرما یاکرم )ص( م امبریدارد از جمله پ یفراوان تیّاهم هخانواد لیاست که تشک نیذکر شده است که نشان دهنده ا تیاز اهل ب

هم  میاز ازدواج باشد. قرآن کر ترزیتر و عز یدر اسالم بنا نهاده نشده است که در نزد خداوند عزّوجل دوست داشت یادیبن چی: ه جیاعّز من التّزواهلل عزّوجل و  یال

کانون خانواده از نظر  کرده است که ینسل معرف ریسراسر فسق  و فجور ، عامل تکث یدر مقابل زندگ یمحکم ، دژ یوندیخداوند ، پ اتیاز آ یا هیخانواده را آ

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس یو اخالق ی، فقه یحقوق دگاهید

 لیانسان بدون تشک دهد و یم لیرا خانواده تشک یجامعه بشر یبنا ریشده  و  ز دهیآفر یو دسته جمع یقوم یزندگ یاست و برا یاجتماع  یموجود کیانسان  

 . نشود دهیکه سمت انحطاط و فساد کش دیبکوش دیهم وجود دارد و انسان با ییها بیو در جامعه آس ستین یخانواده قادر به زندگ

 . شده است لیتشک یاجتماع یریپذ بیخانواده و  آس میپژوهش از سه قسمت ؛ مفهوم خانواده و عوامل تحک نیساختار ا 

  یاصل سؤاالت2.1

 ست؟یمفهوم خانواده چ – 1

 ست؟یاجتماع چ یریپذ بیمنظور از آس -۲

 ست؟یچ  یخانواده مسلمان قرآن یها یژگیو -۳

 پیشینه پژوهش3.1

 ی هیکه بر پا یندگز یمهم و اساس یهااز نقش تیاسالم به آن و حما یاصل یکردهایخانواده و رو یبه کارکردها شتری، ب های نگاشته شده این راستا پژوهش

و شرافت  مسران و اصالته نیب مانهیو روابط صم نیزوج فیخانواده و تکال طیافراد و نقش آن ها در مح گاهیبه جااند و را بررسی کرده مودّت و رحمت بنا شده

؛  یو همسران بهشت یقرآن یااز اسوه ه یهمسران با الگو بردار ی مانهیاصول موثر در روابط صم یمقاله  برخی از این پژوهشها عبارتند از:  پردازدمی یخانوادگ

و  نیزوج فیالتک یمالزمه  ی( و مقاله  1۳۸۸)  یانیکوت یاسالم به چهار کارکرد مهم خانواده ؛ از چراغ کردیرو یمقاله  ای( ،  1۳۹۰)  یآل رسول و محمد  خان

 انیکه ضمن ب ستا نیربوطه در امآثار  ریبا سا، . لذا تفاوت این پژوهش( 1۳۹۰و همکاران  )  این یعل ری، پ ی؛  از نعمت یدر خانواده در منابع اسالم یاخالق مدار

ادامه به  ردازد که درپ یشود م یم یاساس انیبن نیبه  ا ررکه موجب ض یو خطرات یشناس بی، به آس اتیو روا اتیمسلمان بر طبق آ یخانواده  کیبرتر  یالگو

 آن پرداخته خواهد شد .

 . مفاهیم2

 مفهوم خانواده1.2
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است که  یاجتماع نینخست خانواده 1.ندک یم لیآمده و آن را تکم دیزن و مرد و فرزندان پد کیشده است از ازدواج  لیاست که تشک یخانواده واحد اجتماع

خانواده مسلمان  انیم نیمتفاوت اند . درا تیو خانواده ها از نظر فرهنگ و نوع ترب ریگ یرا فرا م یو از خود گذشتگ ینهد و آداب زندگ یشخص در آن گام م

کانون خانواده با خلقت آدم و حوا شکل  دهند. یو قرآن انجام م ماسال یخود را براساس دستورها فیکه همه افراد آن وظا یخانواده ا یعنیاز همه برترند  یقرآن

 ۲ گرفته است تا انسان در سایه ی این کانون به آرامش و با ایجاد محّبت به تکامل برسد.

و احکام را هم وضع کرده است تا بتواند  ۳بقای نسل بشر و دست یابی انسان ها به آثار و فواید تشکیل خانواده ، آنان را به  ازدواج تشویق کرده استخداوند برای 

 با عمل کردن به آن عالوه بر برکات تشکیل خانواده سعادت دنیوی را هم دست پیدا کنند. 

 

 در اسالم اهمیت تشکیل خانواده 2.2 

کرده  قیخانواده تشو لیانسان ها  را به تشک  متعال، خداوند دارد.اسالم  نیدر د یمهمّ گاهیارزش و جا یو دارا ردیگ یون خانواده با ازدواج مرد و زن شکل مکان

. این مساله از این حیث حایز اهمیت است ندکن یبه سعادت و کمال را ط یابیدست ریآرامش  مس  ی هیتوانند در سا یخانواده م لیتشک قیانسان ها از طر زیرا ، 

است که با ازدواج و  نیچن نیا یآدم فطرتاز طرفی دیگر  به سعادت و تکامل را از دست داده است یابیراه دست دینما یخانواده خود دار لیکه اگر انسان از تشک

در روایات نیز بر پسندیده بودن   .ردیگ یبه کار م دیجد یزندگ یاداره در جهت کسب در آمد مشروع و  شیاز پ شیو استعداد خود را  ب روین تیمسئول رشیپذ

 زیچ چیه:4 االسالم بالنّکاح یف عمُرُ یَ  تیاهلل عزّوجل من ب یاحبّ ال یمِن ش ما :صادق )ع( فرمود امامازدواج و تشکیل خانواده تصریح شده است به عنوان مثال 

 یفمَن رغب عَن سنّت یسنّت النّکاح یا پیامبر ازدواج را سنت خود برشمرده و میفرماید:  .که با ازدواج آباد گردد ستین یعزّوجل محبوب تر از خانه ا ینزد خدا

:  قولیما کان  راًیفاّن رسول اهلل کث تزّوجواه اند: فرمودنیز  )ع(  یعل نیرالمؤمنیام .ستیسنّت من است پس هر کس به آن پشت کند از من ن ازدواج:5یمِن سیفل

فرمود: هر کس دوست دارد از سنّت من  یم اریرسول خدا )ص( بس رای، ز دیخانواده ده لیتشک6 جیالتّزو یفانّ من سنّت تزوجیفل یسنّت تّبعین أ حبّیمن کان 

اعمال عبادی نیز اثر دارد به سایر این اهمیت تا جایی است که حتی در کیفیت  .خانواده است لیمن تشک یخانواده دهد که از جمله سنت ها لیکند تشک یرویپ

کند برتر  یکه انسان متاهّل اقامه م یرکعت نماز دو: 7نهارَهُ  صُومُیَو  لهُیل ُقومُیَمتزوّج افضلُ مِن رَجُل عَزبِ  همایصلّی الرّکعتان :فرموداکرم )ص(  رسولعنوان مثال:

 شب را به نماز و روزرا به روزه بگذراند. یاز آن است که مجرّد

 ع خانواده از نظر اسالمانوا .3

 انواع خانواده در دین اسالم شامل موارد ذیل می شود:

  یخانواده تک همسر 3.1

بهتر  یتک همسر طیدانند. شرا یم یاسالم تک همسر نیاصل را در د یکند برخ یم یهمسر زندگ کیاست مرد با  جیمسلمانان را نیخانواده ها که ب نیا در

 ابدی یم حققت یاست و اهداف  بهتر یگریبه د نیاز زوج کی، اختصاص و تعّلق جسم و روح هر  یتعلّق خانوادگ یمقتضا رایاست ز یچند همسر طیاز شرا

  .۸دابی یزن و شوهر تحقق م نیمانند سکونت، آرامش ، موّدت  و رحمت ب یاهداف

  یخانواده چند همسر 3.2

داشته باشد  ییزناشو یچند زن زندگ ای کیاز  شیتواند به طور هم زمان با ب یمرد م کیشناخته که در آن  تیّاز خانواده را به رسم یگریاسالم نوع د نیقوان

 .در حقوق آنها وجود ندارد یزیاسالم  تما نیبرابرند و در قوان یزنان در حقوق همسر یو همه 
۹
  

و  طیبه شرا دیبا یچند همسر یعوامل اجتماع یشده است . در بررس رفتهیدر اسالم پذ یکه چند همسر افتیتوان در یم نیسخنان معصوم یبررس با

ساله  ۳4 – ۲۰ انساله از مرد ۲۹- 15زنان  نسبتکه  یکند به گونه ا یم دییرا تأ تیّواقع نیا رانیا یکنون طیآن توجّه شود. آمارها در شرا یاجتماع اتیمقتض

                                                           
  .نظام حیات خانواده در اسالم، ص 1.۲۰
  .روم ، آیه ۲.۲1
  .سوره شوری آیه ۳11
  . وسایل الشیعه، ج 14. ص 4.5
  .بحار االنوار،ج 1۰۳.ص 5.۲۲۰
  .وسایل الشیعه، ج 14. ص 6.74
  همان. ص 7.6
 
  .مطهری، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسالم ص ۳6۳(۸
  .حرعاملی،وسایل الشیعه، ج 15، ص۸۰ تا ۹۹۳
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 یدختران را برا شتریب یها ی، دشوار رانیازدواج نکرده ها در ا یجنس ینسبتها راتییبوده است. تغ بیشتر ششصد هزار نفر ونیلیم کحدود ی 1۳75در سال 

1۰ .دهد یازدواج نشان م
  

  ازدواج موقت یخانواده ها 3.3

 یواند به صورت موقّت و در دورهت یعمر زن و شوهر ادامه دارد م انیشناخته که در مقابل ازدواج دائم که تا پا تیّاز ازدواج را به رسم یگریاسالم نوع د نیقوان

و اهل سنّت  اتیرآن  رواق ی هی. آستین قبه طال ازیشوند ن یزن و مرد خود به خود از هم جدا م نیّازدواج پس از گذشت دوره زمان مع نیخاص باشد در ا یزمان

دوّم  ی فهیص( بوده و خل)ازدواج در زمان رسول خدا  نیمعتقدند که ا زیاهل سنّت ن یاست و علما رفتهیآن را پذ عهیکرده است و مذهب ش دییازدواج را تا نیا

  .آن را لغو  کرده است

و آرام  یروان یگاه هیزن و مرد به دنبال تک رایشود ز یم یریآن جلوگ یاجتماع یامدهایدارد تا حد امکان از پ یو حدود طینوع ازدواج شرا نیاستفاده از ا

زن و  یاساس یازهایتواند ن یازدواج موقّت نم لیدل نیکنند به هم یدر ذهن به خود خطور نم ییدانند و تصوّر جدا یم گریکدیبخش هستند خود را متعلّق به 

 زهیانگ یجنس یازهایاست ، در مقابل زنان افزون بر ن یجنس یازهاین یموارد منحصر به ارضا شتریمردان در ازدواج موقّت در ب  ی زهیانگ 11 .مرد را بر آورده سازد

 هیسرما کزبه همسر و فرزندان، تمر یآن در خانواده ،  کم توجّه یمنف یامدهایاز مشکالت مهم در ازدواج موقّت و پ یکیکنند  یرا دنبال م یگرید یروان یها

 شود. ی، از حقوق مشروع خود م یاصل  یخانواده  یاعضا تیّو محروم یعاطفه بر همسر موّقت ،  موجب ناکام یگذار

 

 .آسیب های خانواده از منظر قرآن و روایات4

 تواند یک خانوارده را تهدید کند از نظر قرآن و روایات عبارتند از:مهمترین علل و آسیب هایی که می 

 

 ضعف ایمان و اعتقادات 4.1

تقاد به خدا اضطراب ها را توأم با آرامش و موقعیت داشتن ایمان و اعتقادات مذهبی است . ایمان و اعاز نیازهای قطعی و اساسی برای داشتن زندگی سالم و 

می شوند و بسیاری از انسانهای  از بین می برد و به زندگی رنگ الهی می دهد . خانواده ای که از نعمت ایمان محروم شده اند با انواع اضطراب و نگرانی های روبرو

 ر می باشد:اعتقاد توان ایستادگی در برابر مشکالت را ندارند. برخی از آسیب های ناشی از بی اعتقادی به دین شامل موارد زی سست بنیاد و بی

 الف( سستی پیوند بین اعضای خانواده 

 ب( نبود انگیزه کافی به علت بی توجهی به وعده های الهی  

 می و روحی . ج( ناتوانی در برابر رویایی با مشکالت بسیار شدید جس

 د( پرخاشگری و تعدّی به حقوق دیگران 

 

 مشکالت اخالقی  2.4

تار می کند و باعث بی  آدمی باید سعی کند با اخالق و سیرت درونی خود را زیبا و پسندیده کند ، بدخُلقی صفت ناپسندی است که زندگی انسان را تیره و

 فهو حسبه انّ اهلل بالغ علی اهللو یرزقه مِن حیث ال یحتسب و مَن یتوکّل )  خداوند هم  اشاره شده که ، همچنان که در قرآن هم حوصلگی و بهانه گیری می شود

ت امرش را می کند ، خداوند کند ، کفایاو را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکّل  ( ؛ ۳لکل شی ء قدرًا : طالق / امره ی قد جعل اهلل 

 می رساند و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است .فرمان خود را به انجام 

 

 بی عدالتی  3.4

 ی آن هاست. از عواملی که می تواند نظم و آسایش و آرامش و محبّت را برای خانواده و اجتماع به ارمغان بیاورد ، کارکرد تربیتی و اجتماع

م بدون عدالت خواهد بود  و از آسیب های مهمّ حقوقی در خانواده به عنوان نهاد اجتماعی ، نداشتن عدالت است ، وقتی در خانواده عدالتی نباشد ، اجتماع ه

 .در جامعه هرج و مرج ایجاد می شود

 

 شکاف سنّی در ازدواج 4.4

فرهنگی و اجتماعی  یکی دیگر از آسیب های خانواده فاصله سنّی میان زن و مرد است . مردان دوست دارند با زنان جوان تر از خود ازدواج کنند . وجود مشکالت

می کنند و خانواده ها به خاطر سال با زنان ازدواج  4۰این مشکل را به وجود می آورد چرا  در برخی مناطق کشور ما مردانی وجود دارند که با داشتن فاصله 

                                                           
1   .درودی آهی،ناهید، عدم توازن نسبت های جنسی در سنین ازدواج جمیعت سال دهم ،ش41.ص9 - 016
1   . مطهری،مرتضی،نظام حقوق زن دراسالم. ص 64 -165
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مت روحی و جسمی منافع مادّی با این ازدواج موافقت می کنند ، در حالیکه سّن متناسب ازدواج باید رعایت شود تا مصالح زندگی زوجین رعایت شود و به سال

 را در امر ازدواج داشته باشد .پدر و اینکه دختر بدون اجازه ی پدر نمی تواند ازدواج کند و باید اجازه ی ،  کمک شایانی می کنند

 

 خشونت خانوادگی  5.4

 خشنونت رفتاری با قصد و نیّت آشکار جهت وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر است.

ریّت خشم با یخشونت خانوادگی و برخوردهای قهر آمیز آرامش خانواده را بر هم می زند و باعث آسیب شناسی اجتماعی خانواده می شود. والدین باید در مد

در آیه ی ، را نهی کرده است  خشونتدر خانواده ، که قرآن کریم  از خشونتیکدیگر، نیکو رفتار کنند و روحیّه ی خانواده رو بشناسند تا بتوانند جلوگیری کنند 

تخافون نشوزهنّ ت حافظات للغیب بما حفظ اهلل و االتی قانتابعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالّصالحات ) الّرجال قوّامون علی النّساء بما فضّل اهلل 

بخاطر ( : مردان سرپرست و نگهبانان زنانند ،  ۳4نساء / غوا علیهنّ سبیالً انّ اهلل کان علیّاً کبیراً : فی المضاجع و اضربوهنّ فان اطعنکم فال تبفعظوهّن واهجروهنّ 

و زنان صالح ، زنانی هستند برتری هایی که خداوند از نظر اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و بخاطر اتّفاق هایی که از اموالشان می کنند 

و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و د در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کننکه متواضعند و در غیاب همسر خود ، اسرار و حقوق او را 

راهی نکرد ، آن ها را نتبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند ، در بستر از آن ها دوری کنید و اگر تاثیر بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر موثّر واقع نشد مخالفتشان 

 باالترین قدرتهاست .است و قدرت او  و بزرگبرای تعدّی بر آن ها نجویید ، بدانید خداوند بلندمرتبه 

 

 ازدواج تحمیلی  6.4 

ث عوارض فراوانی یکی از معضالت  اجتماعی ، ازدواج اجباری و ناخواسته است که باعث جدایی و آسیب های اجتماعی می شود. آسیب های ازدواج ، تحمیلی و باع

، نمی و اینکه دختر بدون اجازه ی ولّی و پدر  گذارد  و باعث سست شدن بینان خانواده می شودمی شود و در جسم و بدن زن  و بر روابط خانوادگی تاثیر می 

 تواند ازدواج کند و باید اجازه ی پدر را در امر ازدواج داشته باشد .

 

   

 .عوامل تحکیم خانواده و جلوگیری از آسیب ها5

شود برخی از نیز هستند که از ایجاد آسیب ها جلوگیری کرده و سبب تحکیم بنیان خانواده میدر برابر آسیب هایی که برای خانواده ها وجود دارد عواملی 

 مهمترین این عوامل عبارتند از:

 پراکندن محبّت – 1.5

اینصورت کودکان شخصیّتشان ساختار خانواده در اسالم باید براساس محبّت و روابط خوب باشد، در بین افراد خانواده باید مهر و محبّت حاکم باشد زیرا در غیر 

با همسر خود شکل نمی گیرد. یکی از مستحکم ترین انگیزه ها در تحکیم خانواده مهر و محبّت بین زن و شوهر است و بر هر زن جوان الزم است در برخورد 

معرض خطر می بیند در نتیجه سعادت زندگی را از محبّت را نثار همسرش کند و به تمایالت او پاسخ مثبت دهد در غیر این صورت زندگی زناشویی خود را در 

فهم ال لیجمعنّکم الی یوم القیامه الریب فیه الّذین خسروا انفسهم قل لمن ما فی السّموات و االرض ، قل هلل کتب علی نفسه الرّحمه در آیه ی )  ،  بین خواهد برد

قطع همه ی شما حتم کرده و بطور از آن خداست ، رحمت و بخشش را بر خود کیست ؟ بگو بگو آن چه در آسمان ها و زمین است از آن :  1۲یومنون : انعام / 

 ( .که در آن شک و تردیدی نیست ، گِرد خواهد آورد را در روز قیامت 

 

 همکاری  2.5

 یکی دیگر از عوامل تحکیم و پیوند خانواده همکاری میان زن و شوهر در تمام مراحل زندگی است. 

) یا در آیه ی قرآن هم  پیدایش مشارکت و همکاری بین زن و شوهر است . باید در کلّیه ی زندگی خانوادگی یا مخارج آنها مشارکت داشته باشند.ازدواج باعث 

ای کسانی ؛  6ا یومرون : تحریم / اهلل ما امرهم و یفعلون منارًا وقودها الّناس و الحجاره علیها مالئکه غالظ شداد ال یعصون ایّها الّذین ءامنوا قوا انفسکم و اهلیکم 

بر آن گمارده شده که خشن و که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید ، آتشی که فرشتگانی که ایمان آورده اید ، خود و خانواده ی خویش را از آتشی 

 اجرا می نمایند .مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند ) بطور کامل ( سختگیرند و هرگز فرمان خدا را 

  

 اطاعت زن از شوهر  3.5

لزم کرده است . زن یکی از عوامل پیوند محکم خانواده که باعث استحکام روابط میان افراد می شود ، اطاعت زن از شوهرش است که اسالم زن را به این موضوع م

 خود تبعیّت کند  تا نسلی شایسته از آنان ایجاد  و هم با آن نسل خود و جامعه را سعادتمند سازد . باید از همسر 

آیه ) الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل اهلل بعضهم علی ، خداوند در قرآن  زنی که از همسرخود اطاعت ننمایند به عنوان وسیله مخرّب در جامعه در می آید

و اضربوهنّ فاِن اطعنکم تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهّن فی المضاجع ِمن اموالهم فالصّالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهلل و اّلاتی  بعض و بما انفقوا
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که خداوند از نظر اجتماع برای بعضی نسبت به  مردان سرپرست و نگهبان زنانند بخاطر برتری هایی؛  ۳4انّ اهلل کان علیّاً کبیرا ً ؛ نساء / فال تبغوا علیهنّ سبیالً 

و حقوق او را در اسرار  و بخاطر اتّفاق هایی که از اموالشان می کنند و زنان صالح ، زنانی هستند که متواضعند و در غیاب همسر خود ،بعضی دیگر قرار داده است 

دهید و اگر موثّر واقع ته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید ، پند و اندرز حفظ می کنند و اما آن دسمقابل حقوقی که خداوند برای آنان قرار داده 

نجویید ، بدانید که خداوند از شما پیروی کردند راهی برای تعدّی بر آن ها و اگر باز تاثیر نکرد آن ها را نتبیه کنید و اگر نشد در بستر از آن ها دوری کنید 

 قدرت او باالترین قدرت هاست ( .و بلندمرتبه و بزرگ  است 

 

 اجتناب از سخنان زشت  4.5

اید به آداب سخن گفتن یکی دیگر از عوامل استحکام و پیوند زناشویی اجنتاب زن و شوهر از بکار بردن کلمات زشت و رکیک درصحبتهای میان خود می باشد و ب

 ه می باشددشمنی می باشد. وباعث فروپاشی و از هم گسسته شدن روابط خانواد اسالمی پایبند باشند زیرا که سخن زشت و بد موجب پیدایش کینه و

زوجین را به مباحث روان شناسی ثابت کرده است که سخنان نیش دارد و موجب تباهی و فساد زندگی زناشویی خانواده می شود و محبّت و روابط عاطفی میان 

یما امراه قالت أکه موجب آزار و اذیت شوهر می شود منع نموده است. امام صادق )ع( می فرماید:  خطر می اندازد. دین اسالم زن را حتی از یک حرف رکیک

 هر زنی که به شوهرش بگوید: از تو خیری ندیده ام، خداوند سبحان اعمال خوب او را تباه می سازد.12لزوجها: ما رایت قط من وجهک خیراً فقد حبط عملها

 

 دوری از خصومت  .55

نار بگذارند ، زیرا ز عوامل که موجب وحدت خانواده می گردد اجتناب و دوری از خصومت میان زن و شوهر است که مجادله و بگومگوی زندگی را کیکی دیگر ا

ود را بروز ت آمیز خمجادله باعث می شود روابط زن و شوهر از هم گسسته شود و برای کودکان خطرناک و زیانبار است و بر والدین واجب است که رفتار محبّ

مِنهما واحده و خلق مِنها زوجها و بثّ  یا ایّها النّاس اتّقوا ربّکم اّلذی خلقکم ِمن نفس، در آیه ای از قرآن آمده که )  دهند تا فرزندان سالم و صالح را تربیت کند

خالفت فرمان پروردگارتان بپرهیزید ، همان کسی م: ای مردم ، از   1باً ؛ نساء / ءلون به ی و االرحام انّ اهلل کان علیکم رقیرِجااًل کثیراً و نساءً و اتّقوا اهلل اّلذی تسا

که هنگامی که چیزی دایی خو از آن دو ، مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت و از را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد که همه ی شما 

  )بپرهیزید ، زیرا خداوند مراقب شماست .می برید و از قطع رابطه با خویشاوندان خود ، از یکدیگر می خواهید نام او را 

 

 

 نرمی و مدارا  6.5

 نرمی و مدارا موجب استحکام و پیوند خانواده می گردد و نرمی باعث می شود که روابط زوجین مستحکم تر شود. 

 پیامبر)ص( فرمودند: 

 13احتسب فی ذلک االجر اعطاه اهلل ثواب الشاکرینمن صبر علی خلق امراه سیئه الخلق و 

 را عطاء  می فرماید. هر مردی که براخالق زشت زن بد اخالقش شکیبایی به خرج دهد و در مقابل آن از خداوند پاداش بخواهد خداوند ثواب و پاداش اهل شکر

فتوکل علی اهلل اّن مر فاذا عزمت غلیظ القلب النفضّوا ِمن حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی االو آیه ی ) فبما رحمه ِمن اهلل لنت لهم ، و لو کنت فظًا 

تو ، پراکنده می شدند ز اطراف ایعنی مردم ، نرم شدی و اگر خشن و سنگدل بودی ، به برکت رحمت الهی ، در برابر آنان :  15۹اهلل یحبّ المتوکّلین ؛ آل عمران / 

وکّل کن ، زیرا خداوند تقاطع باش و بر خدا  آمرزش بطلب و در کارها ، با آنان مشورت کن ، اّما هنگامی که تصمیم گرفتیا را ببخش و برای آنها ، پس آن ه

 متوکاّلن را  دوست دارد (.

 

 اکرام همسر  -7.5

 رماید:عاطفه ی  بیشتر می شود. امام صادق )ع( می فاسالم تاکید فراوانی بر اکرام زن و توجّه به او دارد چرا که این امر موجب پیدایش 

 14رحم اهلل عبدًا احسن فیما بینه و بین زوجته فان اهلل عزوجل قد ملکه ناصبتها و جعله القیم علیها 

بر زن قیّم و سرپرست نهاده  او را خدا رحمت کند بنده ای را که روابط بین خود و همسرش را نیکو گرداند چرا که خداوند سبحان زن ر در اختیار مرد قرار داده و

 است و احترام نمودن زن موجب استحکام  پیوند خانواده می باشد. 

  

 اظهار محبت به زن 8.5

                                                           
 .115. ص7. وسایل الشعیه، ج  12
  .۲۰۲. همان . ص  1۳

 . 1۲۲.ص 7.وسایل الشیعه، ج  14
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در ، خداوند  ت کافی نیستاز عوامل تحکیم پیوند خانواده اظهار محّبت و دوستی مرد به همسرش است و پشتوانه های مادّی برای زن به تنهایی برای ابراز محبّ

ان یاتین بفاحشه مّبیّنه و عاشروهنّ بالمعروف ا و ال تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما ءاتیتموهنّ الّ ءامنوا الیحلّ لکم ان ترثوا النّساء کرهاً قرآن می فرماید : ) یا ایّها الّذین 

الل نیست که از زنان ، از روی اکراه ، برای شما حای کسانی که ایمان آورده اید  : 1۹/  نساءو یجعل اهلل فیه خیراً کثیراً : کرهتموهّن فعسی ان تکرهوا شیءاً فاِن 

آنها عمل زشت ک کنید ، مگر اینکه را به آنها داده اید از ِمهر ، تملّو ایجاد ناراحتی برای آنها ، ارث ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه 

بسا چیزی خوشایند  شما نباشد  ، چهرفتار کنید و اگر از آنها به جهتی کراهت داشتید ، فوراً تصمیم به جدایی نگیرید طور شایسته آشکاری انجام دهند و با آنان ب

 و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می دهد ( .

 

 توسعه و گشایش  9.5

 ید کرده است.اسالم برای توسعه و گشایش رفاه اعضای خانواده بر اتّحاد و پیوند خانواده تاک

و او را  :  ۳ شیء قدراً  ؛ طالق / و مَن یتوکّل علی اهلل فهو حسبه انّ اهلل بالغ امره ی قد جعل اهلل لکلّ و یرزقه ِمن حیث الیحتسب خداوند در قرآن می فرماید ) 

رای هر چیزی ند و خدا بخداوند فرمان خود را به انجام می رساتوکّل کند ، کفایت امرش را می کند ، از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا 

 اندازه ای قرار داده است ( .

 

 از پیامبر اکرم )ص ( نقل کردند که :  هم  امام صادق )ع(

 15انّ المومن یاخذ باالدب اهلل، اذا وسع اهلل علیه اتسع و اذا امسک عنه امسک 

 د اونیز امساک کند. مومن باید آداب خدا را مدّ نظر داشته باشد ، اگر خداوند بر او گشایش کرد باید او نیز گشایش و توسعه کند و اگر به او امساک ش

 

 صبر و بردباری در خانواده  10.5

ت که زن و شوهر در دچار مشکل می شود از این رو الزم اسزندگی خانوادگی دارای فراز سختی و گرفتاری و اختالف سلیقه است بدون صبر و بردباری زندگی 

ر زندگی و مشکالت صبر و درویارویی با مسائلی که پیش می آید شیکبا و بردبار باشند. تا از سختی ها و تنگناها عبور کنند. خداوند در قرآن برای کسانی که 

اطیعواهلل و رسوله و ال تنازعوا  وخداوند در قرآن می فرماید : ) اسالم آن چنان اهمیّت دارد که صبر و بردباری در دین .بردباری پیشه کرده اند وعده خیر داده است

ش نکنید ، تا سست نشوید و قدرت و نزاع و کشمک:  و فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید  46ّصابرین : انفال / فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا اّن اهلل مع ال

 است (  ان نرود و صبر استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان شما از میو شوکت 

 نداشاره کرده ا این مسئله در روایات به هم ( لیهم الّسالم اهل بیت )ع  

. 

 سول اکرم )ص( فرموده است:ر

 16مَن صَبََر علی ُسوءِ خُلقِ امراته اعطاهُ اهللُ ِمنَ االجرِ ما اعطی ایوبَ علی بالئه

 رده بود . کهر مردی در برابر بد اخالقی همسرش شکیبایی ورزد خداوند همان ثوابی را به وی دهد که به ایّوب پیامبر در قبال گرفتاری اش عطا 

 

 همکاری در خانه 11.5

بتوانیم تحمّل کنیم.  ی ها را راحت تریکی از راه های تحّقق اهداف یک خانواده همکاری همه جانبه اعضای خانواده می باشد که باعث می شود مشکالت و سخت

 در منطق اسالم همکاری مرد در کارهای خانه دارای جایگاه مهمّی می باشد . 

ِشداد ّلا یعصون اهلل ما امرهم و یفعلون ما ظ وقودها النّاس و الحجاره علیها مالئکه غال) یا اّیها اّلذین ءآمنوا قوا  انفسکم و اهلیکم نارًا خداوند در قرآن می فرماید : 

رید ، آتشی که فرشتگانی بر نگه دا، خود و خانواده ی خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگهاست :  ای کسانی که ایمان آورده اید  6یومرون : تحریم / 

 ( .د و آنچه را فرمان داده شده اند بطور کامل اجرا  می کننو هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند  سختگیرندکه خشن و آن گمارده شده 

 

 فرموده است : همپیامبر اکرم )ص( 

یا علی!  الرَب و َ یَزیدُ فی الحسناتِ و الدرجاتِ .یا علی ! مَن لَم یَأنِف مِن خِدَمه العَیالِ َدخَلَ الجَنهَ بِغیِر حساب. یا علی! ِخدَمه العیالِ کفاره للکبائرِ و یُطفی غَضََب 

 17ال َیخدُِم العیالَ اال صدیقُ او شهیُد او رجلُ یُریُد اهلل ُ به خیرَ الدنیا و االخره

 ای علی ! هرکه خدمت به خانواده را عار نداند و از آن سر باز نزند ، بی حساب وارد بهشت شود. 

                                                           
 . همان.  15
 ۲14. ۲1۳.مکارم االخالق، ص  16

 .4۸، ص1۳. مستدرک الوسائل،ج  17
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 رای او بخواهد. ای علی ! به خانواده اش خدمت نمی کند، مگر کسی که به مقام صدیق یا شهید رسیده باشد و یا کسی که خداوند خیر دنیا و آخرت را ب

 در روایت هم اشاره شده است که اهل بیت در خانه همکاری می کردند از جمله 

دست خود حمل می کرد و می گفت: از کمال آدمی نمی کاهد که منافعی را برای خانواده اش حمل در روایتی آمده است: علی)ع( خرما و نمک در جامه و به 

 18کند و با خود ببرد. 

 

 

 محافظت خانواده از انحراف 12.5

ردی در تربیت و اصالح یکی از رسالت های مهمّی که خداوند بر عهده مومنان گذاشته است محافظت از آن ها در برابر انحراف و گمراهی است. بی توجّهی هر م

باشد قطعًا خانواده و  خانواده به ویژه همسرش ، خسارت جبران ناپذیری در درجه ی اوّل به خانواده و سپس به جامعه وارد خواهد کرد ، اگر زن خانه منحرف

 د.فرزندان خانواده دچار انحراف خواهند شد و برعکس اگر صالحه باشد ، فرزندان و خانواده صالحه می باشن

هر همدیگر را از انحراف تشبیه زن و مرد به منزله ی لباس برای همدیگر از سوی خانواده بیانگر محافظت آنان از همدیگر در مقابل انحراف می باشد ؛ زیرا زن و شو

 19و گناه حفظ می کنند. 

 امام صادق ) ع( فرمود:

 20إذا لَم یُغیِر الرجلُ َفهوَ مَنکُوسُ القَلبِ 

 ت نداشته باشد، بداند که قلبی واژگون دارد. هرگاه مردی غیر

 

 موعظه و نصیحت 13.5

یچی از آن یکی از ویژگی های مرد در خانواده ی قرآنی و مسلمان که خداوند به آن گوشزد نموده است موعظه و نصیحت کردن به همسرانی است که خوف سرپ

 21ها داده می شود. 

وانین الهی اجازه داده شده هر نشد خداوند به او اجازه داده است که از زنش دوری کند چنانچه زن تنبیه نشد طبق قاگر زنی از راه موعظه حاضر به تفاهم با شو

، اولئک ل فیتّبعون احسنه اّلذین یستمعون القو، خداوند در قرآن هم می فرماید : )  که تنبیه فیزیکی کنند ، در صورتی که منجر به ظلم و تعدّی به زن نشود

نند ، آنان کسانی هستند که خدا کمی سخنان را می شنوند  و از نیکوترین آنها پیروی ؛ همان کسانی که   1۸زمر /  الّذین هداهم اهلل و اولئک هم اولوا االلباب  : 

 خردمندانند ( .هدایتشان کرده  و آنها 

 

 مشاوره و همفکری 14.5

ای بسیار مهم در حل هکرده است مشاوره و همفکری است مشاوره در فراز و نشیب های زندگی می تواند یکی از راه یکی دیگر از ویژگی که قرآن به آن اشاره 

اده می تواند در جهت و مشکالت و دستور کار زندگی همسران قرار گیرد. اگر همفکری و مشاوره در زندگی باشد بسیاری از اختالفات رفع می شود و اعضای خانو

واّلذین استجابوا لربّهم و  : )  ، خداوند هم در قرآن می فرماید سعادت را پیش گیرند و به تفاهم برسند و استحکام خانواده بیشتر و پایدارتر شود مسیر زندگی راه

از را برپا می دارند  و کارهایشان را اجابت کرده و نم:  و کسانی که دعوت پروردگارشان  ۳۸شوری /   رزقناهم ینفقون : ممّااقاموا الصّلواه و امرهم شوری بینهم و 

 آنهاست  و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند ( .بصورت مشورت در میان 

 

 عفو و گذشت در خانواده  15.5

از هم نپاشد و با  و روابط خانوادگی شان در روابط  دو همسر ، اختالف و بگو مگوهایی پیش می آید  که باید بخشش  و گذشت وجود داشته باشد تا سالمت

 اند از جمله :  گذشت و عفو بتوانند زندگی مشترکشان را حفظ کنند  و در روایت های اهل بیت ) علیهم الّسالم ( هم به عفو و گذشت اشاره شده کرده

کرد ولی  پدرم در مقابل او را می بخشید و با گذشت با او رفتار می امام صادق )ع( فرمود: پدرم حضرت باقر)ع( همسری داشت که او را آزار می داد و اذیّت می 

 22نمود. 

 

                                                           
 .54. ص 41. بحار االنوار، ج  1۸

 1۸7.بقره ،  1۹

 1۰۸. ص 7.وسایل الشیعه، ج  ۲۰
 ۳4.نسا،  ۲1

 .1۲1. ص1۲. وسایل الشیعه،ج  ۲۲
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اوتوا و یوثرون علی انفسهم و لو یحبّون مَن هاجر الیهم و الیجدون فی صدورهم حاجه مما ) والّذین تبوّء الّدار و االیمان مِن قبلهم و خداوند در قرآن می فرماید : 

ایمان پیش از است که در این سرا ، سرزمین مدینه  و در سرای و برای کسانی  :  ۹شحّ نفسه ی فاولئک هم المفلحون : حشر ؛ کان بهم خصاصه و من یوق 

به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آن مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند و در دل خود نیازی به آن چه 

 بازداشته شده اند رستگارانند ( .، هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند ، کسانی که از بخل و حرص نفس خویش خود مقّدم می دارند  ها را بر

 

 

  یریگ جهینت  .6

  .کنند نیآن وضع کرده است که افراد آن را تضم یرا برا ینیاسالم هم قوان نیفراوان است و د تیّاهم یدر اسالم دارا خانواده

  .شود یم دهیو جامعه رو به انحطاط و فساد کش ندیب یسعادت رو نم یاز جامعه است و تا خانواده سعادتمند نباشد رو یعضو خانواده

 بیآس یشود دارا دهیرو به فساد و انحطاط کش یکند تا از گزند انحرافات به دور باشند. اگر جامعه ا یم انیرو ب ییخانواده ها راه ها یاسالم هم برا نیو د قرآن

که  یاجتماع یها بیتا از آس میببر کارآنها را به  دیکرده است که با انیرا ب یمطالب یاجتماع یها  بیاز آس ییرها یشود که اسالم برا یفراوان یاجتماع یها

کند و باعث  یم جادیجامعه و افراد ا یاعضا یبرا یفراوان یشود مشکالت و سردرگم یاجتماع بیاگر جامعه دچار اس رای. زمیکن یکنند دور یم دیجامعه را تهد

 یاجتماع یها بیو از آس میتا جامعه سالم داشته باش میبه کار ببند را دیگو یکه اسالم م ییکه راه ها میکوشش کن دیشود. پس با یدر جامعه م یمشکالت فراوان

 .میبه دور باش
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