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چکیده
جامعهشناسی خانواده یکی از رشتههای تخصصی علم جامعهشناسی است که موضوع آن بررسی
نهادهای خانواده ،خویشاوندی و ازدواج ،تاریخ تکوین ،تحول و دگرگونیهای حاکم بر هر یک از این
نهادها و همچنین ارتباط نهادهای مذکور با سایر نهادهای اجتماعی جامعه و مطالعه اثرگذاری نهاد
خانواده و تأثیرپذیری آن از سایر نهادهای جامعه میباشد .در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده
از روش اسنادی و با رویکردی توصیفی-تحلیلی ،مباحث اصلی جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم
بررسی شود.
مدنظر است و نتایج
در اين نوشتار بیان ارزشها و اصول معنوی علم جامعهشناسی از منظر قرآن کریم ّ
بهدست آمده حاکی از آن است که ابعاد مختلف و مباحث اصلی مطرحشده در جامعهشناسی خانواده
در قرآن کریم بهطور مبسوط بیان شده است .خانواده از دیدگاه قرآن کریم نهادی اخالقی ،معنوی،
آسمانی و اجتماعی است که از جایگاه واالیی در جامعه برخوردار میباشد و تأثیر شگرفی بر سایر اجزای
نظام اجتماعی برجای میگذارد و بهطور متقابل از آنها تأثیر میپذیرد.
کلید واژهها :جامعهشناسی ،خانواده ،کارکردهای خانواده ،ازدواج ،خویشاوندی ،طالق.
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 -1مقدمه
موضوع جامعهشناسی عبارت است از بررسی جامعه انسانی که محصول تجمع افراد و عمل متقابل
انسانهاست که با یکدیگر زندگی و معاشرت میکنند و در راه رسیدن بههدف مشترک با یکدیگر ارتباط و
همکاری دارند(تقوی .)1 :1379 ،یکی از رشتههای تخصصی جامعهشناسی ،جامعهشناسی خانواده است.
از منظر جامعهشناسی و تاریخ ،ا ّولین نهاد بشری و ابتداییترین و کوچکترین جامعه ،خانواده میباشد.
این نهاد همیشه توجه متفکرین و پژوهشگران را به خود جلب کرده است؛ چون خانواده به عنوان ا ّولین
آموزشگاه بشری براساس نوع رابطه با فرزندان ،بیشترین تأثیر را ا ّوالً بر چگونگی شخصیت روانی ،اجتماعی
و فرهنگی فرزندان دارد؛ ثانیاً بهطور غیرمستقیم جامعه را متأثر از نوع روابط و فرهنگ خود میکند .لذا
اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود(منادی،
توجه به سالمت و چگونگی فضای درون خانواده از ّ
 .)14-15 :1385بنابراین میتوان گفت در بین تمامی نهـادها ،سازمانها و تأسیسات اجتماعی ،خانواده
اهمیتی خاص و بسزا دارد .تمامی آنان که در باب سازمان جـامعه انـدیشیدهاند ،بـر خـانـواده و
نقش و ّ
اهمیت حیـاتی آن بـرای جـامـعـه تـأکیـد ورزیدهاند(ساروخانی .)11 :1385 ،نهاد خانواده و کارکردهای
ّ
آن از دیرباز از سوی ادیان ،مکاتب و فرهنگهای مختلف ،مورد توجه قرارگرفته است .این نهاد تأثیرگذار
در اسالم نیز از جایگاه واالیی برخوردار بوده و به آن توجه ویژه ای شده است .در اسالم خانواده یکی از
نهادهای زیربنایی بنیاد هستی و از ساختارهای اصلی جامعه اسالمی بهشمار میآید که همگام با دیگر
ساختارهای جامعه در راه تحقق اهداف انسان ،به عنوان خلیفه و جانشین خداوند ،گام برمیدارد .از دیدگاه
آموزههای دینی ،خانواده سنگ بنای جامعه است که فرد را به جامعه و نسلها را به یکدیگر مرتبط میسازد
و گروههای اجتماعی گوناگون را به هم پیوند میدهد(چراغی کوتیانی .)35-54 :1388،اگرچه تاكنون
كتابها و تحقيقات فراوانی پيرامون كاركردهاى خانواده در حوزههاى مختلف ارائه شده است ،ولي ضرورت
اهمیت نظام خانواده در اجتماع
دارد كه نقش خانواده از نگاه قرآن کریم نیز بررسی گردد .بنابراین با توجه به ّ
و تأثیرگذاری قرآن کریم در زندگی انسانها به عنوان مهمترین کتاب آسمانی و محدودیت تحقیقات انجام
شده در این زمینه ،در این مقاله سعی بر آن است که ابعاد و موضوعات جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم
اهمیت موضوع خانواده از دیدگاه قرآن کریم تأکید شود.
مورد بررسی قرار گیرد و بر ّ
در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شده است و شیوه گردآوری دادهها بهصورت مطالعه
کتابخانهایمیباشد.
 -2ادبیات نظری
در این بخش ابتدا سوابق تجربی مرتبط با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به
جامعهشناسی خانواده و مباحث اصلی آن پرداخته میشود.
-1-2سوابق تجربی
 در مقالهای با عنوان «درآمدی بر جامعهشناسی خانواده در قرآن» ،نویسنده آن نگاهى گذرا به برخى ازمباحث جامعهشناسى خانواده دارد .موضوعات اين مقاله عبارتند از :تعريف خانواده ،شكلگيرى خانواده،
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انواع خانواده ،انواع ازدواج ،مقام زن ،والدين ،فرزندان حفظ كيان خانواده و معيارهاى انتخاب خانواده.
وی به خانواده گسترده متمايل است و در بحث شكلگيرى خانواده ،هرج و مرج جنسى را باور ندارد.
خانواده چندهمسرى ،مركب ،زنساالر و گسترده از شكلهاى خانواده خوانده شده است و ازدواج ربايشى،
اسارتى ،معاملهاى ،موقت ،شغار ،مبادلهاى ،امانى ،گروهى ،معاوضى و ارثى ذيل عنوان انواع ازدواج آمده
است .معيارهاى انتخاب همسر ايمان ،پاكدامنى ،شايستگى ،آرامشبخشى ،خوش زبانى ،تناسب سنى و
تواضع معرفى شده است(بهرامی.)42-77 :1385 ،
ش «تأثیر آموزههای عرفانی اسالمی بر نهاد خانواده» ،تأثیر تعالیم نظری و عملی عرفان بر نهاد
*در پژوه 
خانواده بررسی شده است .در بحث سیر و سلوک عارفانه و تأثیر آن در زندگی خانوادگی ،به مبادی سیر
و سلوک ،احوال و مقامات عرفانی نظیر زهد ،ورع ،تواضع ،صبر ،توکل ،عشق ،و تأثیر آنها بر بنیاد خانواده
پرداخته شده است .مؤلف در نهایت عوامل تقویت و تداوم زندگی خانوادگی از نظر عرفان را آرامش باطنی،
تلطیف روح ،خوش خلقی ،نشاط و شادی ،اعتدال در معیشت و غیرتورزی دانسته است(جوانی:1389 ،
.)85-109
*مقاله «اثربخشی رعایت آموزههای اخالق اسالمی در کارآمدی خانواده» بارویکرد تحلیلی و توصیفی و
باهدف شناسایی آموزههای اخالق اسالمی تدوین یافته است .در این نوشتار آموزههای اخالقی خانواده از
آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد
که در منابع دینی برای تمام جنبههای زندگی خانوادگی ،دستورالعملهای اخالقی بیان شده است .صبر،
راستگویی ،تکریم ،احترام متقابل ،مدارا با یکدیگر ،دلسوزی ،مهربانی و مثبتاندیشی از جمله مهمترین
رفتارهای اخالقی هستند که برکارآمدی خانواده تأثیر مستقیم دارند(صفورایی پاریزی.)91-118 :1388 ،
*تحقیق «نقش التزام به آموزههای دینی در تربیت و استحکام خانواده» ،حاکی از آن است که در متون
دینی توصیههای اخالقی ،اعتقادی و عبادی زیادی وجود دارد که التزام به آنها باعث تقویت ،تربیت و
استحکام خانواده میشود .در این تحقیق به جایگاه عبادت و اعتقادات در خانواده پرداخته شده و ضمن
برشمردن نمودهای اعتقادات و اعمال عبادی به تبیین نقش هر کدام توجه شده است(پناهی:1389 ،
.)77-96
*در مقالهای با عنوان «جایگاه شغلی زن در خانواده و اجتماع از دیدگاه قرآن» ،با استفاده از روش
توصیفی و تحلیلی ،دیدگاه اسالم در مورد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی زنان و اشتغال و شخصیت
زن مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که زن در راستای نقش تربیتی در
خانواده میتواند در اجتماع به فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بپردازد .اسالم مانع مشارکت
زنان در فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نمیشود؛ بلکه برای این کار ارزش قائل است .زن در
نگاه قرآن عضوی مؤثر در اجتماع است و باید مانند مردان در مسایل مهم اجتماعی نقش آفرینی کند .در
کل ،اسالم جامعترین و کاملترین نگرش را نسبت به اشتغال و شخصیت زن دارد(شاهدی و فرجودی،
.)111-132 :1389
اهمیت موضوع جامعهشناسی خانواده در
اگرچه بررسی تحقیقات و پژوهشهای مذکور نشان از توجه به ّ
قرآن کریم دارد اما یکی از نقایص موجود در این پژوهشها این است که اکثر تحقيقات با يك نگاه تك

83

84

دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1391

بعدي مباحث جامعهشناسي خانواده را از منظر قرآن كريم بررسي کردهاند و نگرش چند ساحتي در اكثر
تحقيقات ديده نميشود .در نوشتار حاضر سعي برآن است كه ،قلمروهاي اساسي جامعهشناسي خانواده
در نگاهي كل نگرانه مورد بررسي قرار گيرد.
-2-2سوابق نظری
این بخش از تحقیق بهمنظور آشنایی بیشتر به معرفی مباحث عمده جامعهشناسی خانواده اختصاص
دارد.
-1-2-2جامعهشناسیخانواده
جامعهشناسی خانواده شاخهای تخصصی از جامعهشناسی عمومی است که موضوع مورد بحث آن عبارت
است از مطالعه نهادهای خانواده و خویشاوندی و ازدواج ،بررسی تاریخ تکوین تحول آنها و کشف و بیان
قانونمندیهای حاکم بر حرکت و دگرگونیهای نهادهای مذکور در طول تاریخ(تقوی2 :1379 ،و .)3این
شاخه از جامعهشناسی در کنار بررسی روابط درون خانواده (اعم از روابط بین والدین ،فرزندان ،فرزندان
با هم و زوجین با یکدیگر) به روابط میان خانواده و جامعه ،نقش خانواده در نظارت اجتماعی ،قدرت
اجتماعی و سرنوشت اجتماعی توجه دارد(سگالن .)316 :1377 ،هدف جامعهشناسی خانواده ،مطالعه،
بررسی ،شناخت و توصیف فعالیتهای مختلف و شبکه ارتباطات از سویی بین اعضاء خانواده و از سوی
دیگر بین اعضای خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی میباشد .در واقع جامعهشناسی خانواده از این جهت
به خانواده توجه میکند که یک اثر اجتماعی دارد؛ یعنی نظام و سازمان فعالیتهای اشخاص در ارتباط
با جامعه میباشد .فعالیت خانواده یک فعالیت مجزا نبوده ،بلکه کام ً
ال جدای از جامعه نمیتواند شکل
بگیرد(منادی.)34 :1385 ،
 -2-2-2مباحث اساسی جامعهشناسی خانواده
سرفصلهای اساسی جامعهشناسی خانواده به شرح زیر میباشد:
 خانواده :شامل تعریف ،کارکردها و انواع خانواده. ازدواج :تعریف ازدواج و ابعاد اجتماعی آن و بررسی انواع ازدواج. خویشاوندی :شامل تعریف خویشاوندی و انواع آن. طالق. نوع روابط در خانواده. -3-2-2جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم
 -1-3-2-2اهم ّیت نظام خانواده و فلسفه تشکیل آن
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خانواده نهادی بسیار اثرگذار و منتقل کننده ارزشها از نسلی به نسل دیگر است(یزدی-183 :1386 ،
 .)151خانواده در زمره عمومیترین سازمانهای اجتماعی است و براساس ازدواج بین دو جنس مخالف
شکل میگیرد و در آن مناسبات خونی واقعی یا اسنادیافته به چشم میخورد .خانواده معموالً دارای نوعی
اشتراک مکانی است؛ هر چند همواره چنین نیست و همین نیز وجه تمایز مفاهیم خانواده و خانوار است
و کارکردهای گوناگون شخصی ،جسمانی ،اقتصادی و تربیتی را برعهده دارد .بدین قرار خانواده واحدی
است اجتماعی با ابعاد گوناگون زیستی ،اقتصادی ،حقوقی ،روانی و جامعهشناختی؛ خانواده نهادی است
اجتماعی و از طرف دیگر از عوامل مهم مؤثر بر جامعه است(ساروخانی.)136 :1385 ،
ماهیـت روابط حـاکـم برآن امکان پذیر
بهنظر میرسد تعریف خانواده جز از طریق شناخت حقیقت و
ّ
نباشد .و در این راه تنها تعالیم مقدس اسالم است که میتواند راهگشا باشد .از منظر قرآن کریم ،انسانها
طوری آفریده شدهاند که گرایش به همسر و تشکیل خانواده در سرشت و فطرت آنها وجود دارد و اصوالً
خلقت انسانها جفت جفت است و هیچ مرد و زنی نیست که برای او جفتی خلق نشده باشد؛ چنانچه
«و َخ َل ْقنَا ُك ْم أَ ْز َو ًاجا :ما شمارا جفت جفت آفریدیم(».نباء )8/همچنین در آیه دیگری
قرآن کریم میفرمایدَ :
َ
«و َّ
ٍ
ِ
ْ
ُ
َ
ٍ
اللُ َخ َل َق ُكم ِّمن تُ َراب ثُ َّم من ن ُّط َفة ثُ َّم َج َعلك ْم أ ْز َو ًاجا :...خداوند شما را از خاک و سپس از نطفه
آمده استَ :
آفرید و شما را جفت جفت گردانید(».فاطر )11/قرآن با اینگونه تعبیرات در حقیقت به فلسفه اساسی
تشکیل خانواده اشاره میکند و منشأ جفتگرایی را طبیعت بشر میداند .خداوند زن و مرد را مکمل هم
قرار داده است؛ بنابراین از منظر قرآن روی آوردن به تشکیل خانواده ،ریشه در طبیعت بشر دارد و نه
تنها برخالف نظر برخی از نظریهپردازان ،منشأ این تمایل ،حس استخدام طلبی بشر نیست ،بلکه ناشی از
عواطفی بسیار قوی است که انسان را از خودخواهی به دگرخواهی میرساند و همین امر باعث استحکام
خانواده میگردد(حکمتنیا و همکاران.)111-115 :1386 ،
اهمیتی است که اسالم
توجه به احکام زنان مطلقه و حقوق آنها در آیات 4-7سوره طالق نشان دهنده ّ
برای نظام خانواده و حفظ حقوق زنان و فرزندان قائل است(مکارم شیرازی و همکاران ،ج:1374 ،24
اهمیت پیوند خانوادگی و احترام و اکرام پدر و مادر و توجه
 .)251آیه 15سوره مبارکه احقاف نیز بیانگر ّ
به تربیت فرزندان است و در آن نیکی به پدر و مادر به عنوان یکی ازاصول انسانی ذکرشده است(مکارم
شیرازی وهمکاران ،ج333 ،325 :1374 ،21و .)334و آیات27-29سوره نور ،این حق را برای انسان قایل
است که در محیط خانوادگی خویش از امنیت و آزادی برخوردار باشد؛ بنابراین هشدار میدهد که به خانه
مردم بدون اذن وارد نشوید(مکارم شیرازی و همکاران ،ج.)429 :1374 ،14
-2-3-2-2ازدواج
ازدواج پدیدهای است که طی آن بهمنظور تشکیل و ادامه زندگی زناشویی بین زن و مرد ،پیوندی صورت
میگیرد که از یک سو متکی بر نیازهای طبیعی است و از سوی دیگر در یک قالب اجتماعی ،متکی بر
شرایط اجتماعی ،هنجارها ،تجربیـات و بهطور کلی نظام فـرهنگی جامعه میباشد(مهدوی.)11 :1377 ،
ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی ،موجب میشود .ازدواج
مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب میگردد و ارتباطی را
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تامیتی بینظیر و جنبههای گوناگونی دارد(ساروخانی،
میرساند که در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی ّ
.)23 :1385
ازدواج سنت تغییرناپذیر الهی است که در قرآن نه تنها به انسان ،بلکه به همه موجودات نسبت داده شده
«و ِمن ُك ِّل َش ْي ٍء َخ َل ْقنَا َز ْو َج ْينِ  :...ما از هر چیز دو جفت آفریدهایم»(ذاریات()49/حسینی کوهساری،
استَ :
ماهیت این رابطه
. )139-160 :1384تعبیر قرآن از ازدواج تعبیر زیبایی است که خود به تنهایی از تفاوت ّ
ماهیت پیوند ازدواج را «میثاق غلیظ» میداند.
با سایر روابط اجتماعی حکایت میکند .قرآن ّ
آیات فراوانی به امر ازدواج و ترغیب به ازدواج آسان ،تطابق ازدواج با قانون آفرینش ،تحقق حفظ نوع بشر
نك ُحوا ْ َ
«وأَ ِ
امى ِم ُ
ين ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم
نك ْم َوا َّ
به وسیله ازدواج و ّ
لصال ِ ِح َ
اهمیت آن اشاره نمودهاند؛ در آیه شریفهَ :
اليَ َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم :همسران خود و غالمان و كنيزان درستكارتان
ل
ع
ع
اس
و
الل
و
ه
ل
َض
ف
ن
م
الل
ِم
ه
ن
غ
ي
اء
ْ َ َ ٌ َ ٌ
َوإ َِمائ ِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُ َق َر ُ ْ ُ
را همسر دهيد اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خويش بىنياز خواهد كرد و خدا گشايشگر
داناست(».نور)32/؛ خداوند متعال انسانها را به ازدواج آسان ترغیب مینماید چرا که یکی دیگر از
مهمترین طرق مبارزه با فحشاء ،ازدواج ساده ،آسان ،بیریا و بیتکلف است؛ تعبیر «أَنْ ِک ُحوا» بهمعنای این
است که مقدمات ازدواج را فراهم کنید و برای کسانی که زمینه ازدواج برایشان فراهم نیست ،پیشه کردن
احا َحتَّى يُ ْغنِي ُهم َّ
«ولْيَ ْستَ ْع ِف ِ
اللُ ِمن ف َْضلِ ِه :...و كسانى كه
ين َل يَ ِج ُد َ
ف ال َّ ِذ َ
ون ن ِ َك ً
عفت و پارسایی ضروری استَ :
َ ْ
[وسيله] زناشويى نمىيابند بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بىنياز گرداند .».همچنین از
این آیه استنباط میگردد که ازدواج یک سنت الهی و یک حکم فطری و هماهنگ با قانون آفرینش است
و انسان برای بقاء نسل و آرامش جسم و روح و حل مشکالت زندگی به ازدواج سالم نیازمند است(مکارم
شیرازی و همکاران ،1374 ،ج456 :14و )463از این آیه میآموزیم که احساس تنگدستی نباید به
دوری از ازدواج بینجامد؛ چرا که این وسوسهای شیطانی است(مظاهری90 :1364 ،و .)20این وعده
جمیل و زیبایی است که خدای تعالی نوید داده است تا از فقر نترسند که خدا ایشان را بینیاز میکند و
وسعت رزق میدهد و آن را با جمله «َ ...و َّ ُ
ِيم» تاکید کرد که البته رزق هرکس تابع صالحیت
الل َواسِ ٌع َعل ٌ
اوست(طباطبایی ،1374 ،ج)157 :15
در آیه 223سوره بقره ،خداوند ازدواج را وسیلهای برای حفظ نوع بشر بیان میکند و به ضرورت وجود
زن در اجتماع انسانی و اینکه انسان برای ادامه نوع خود به وجود زن نیازمند میباشد ،اشاره مینماید:
َ
ْ
دِّمواْ َ
ألن ُف ِس ُك ْم (»...مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)2
«ن ِ َسآ ُؤ ُك ْم َح ْر ٌث ل َّ ُك ْم فَأتُواْ َح ْرثَ ُك ْم أن َّى ِش ْئتُ ْم َوقَ ُ
مطابق آیه 11سوره شوری نیز ازدواج یکی از نشانههای بزرگ تدبیر پروردگار و ربوبیت و والیت اوست
که برای انسانها همسرانی از جنس خودشان آفریده است که مایه آرامش روح و جهان هستند« :فَا ِط ُر
ض جع َل ل َ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُكم أَ ْزواجا و ِم َن ْ َ َ
ات َو ْ َ
او ِ
يع
س َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َو ُه َو ا َّ
ا َّ
ال ْر ِ َ َ
لس ِم ُ
ْ َ ً َ
لس َم َ
النْ َعا ِم أ ْز َو ًاجا يَ َ
ذْر ُؤ ُك ْم فِي ِه ل َ ْي َ
ِ
ير» (مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج .)366 :20همچنین خداوند ازدواج را مایه آرامش ،دوستی
البَص ُ
«و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخ َل َق ل َ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ًاجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِل َ ْي َها َو َج َع َل
کند:
ی
م
معرفی
مردان
و
زنان
میان
رحمت
و
َ
ك َليَ ٍ
ب َ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن فِي َذل ِ َ
ون :و از نشانههاى او اينكه از [نوع] خودتان همسرانى
ات ل ِّ َق ْو ٍم يَتَ َف َّك ُر َ
براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در اين [نعمت] براى مردمى
كه مىانديشند قطعاً نشانههايى است(».روم )21/مطابق این آیه کریمه ،خداوند استمرار حیات نوع بشر

جامعهشناسي خانواده در قرآن کريم

را به پیوند زن و مرد وابسته داشته است .ولی این پیوند به گونه زور و اجبار نیست بلکه به رغبت و میل
دو طرف صورت میگیرد .پیوندی که خدا میان زن و مرد قرار داده است ،بسا از یک مودت مادی مبتنی
بر مصالح مشترک و خدمات دو جانبه تجاوز کند و بهصورت یک پیوند روحی درآید(مدرسی،1378 ،
ج .)33-32 :2بنابراین یکی از روشنترین جلوهگاهها و موارد خودنمایی مودت و رحمت ،جامعه کوچک
خانواده است .چون زن و شوهر در محبت و مودت مالزم یکدیگرند و اگر این رحمت نبود نسل به کلی
منقطع میشد و هرگز نوع بشر دوام نمییافت(طباطبایی ،1374 ،ج.)250 :16
مطابق این آیه از قرآن میتوان بیان داشت که اسالم تنها به نیازهای جسمی انسانها توجه ندارد بلکه به
نیازهای روحی ،روانی و معنوی انسانها نیز توجه دارد .یکی از این نیازها نیاز به محبت و مهربانی است.
این نیاز را اسالم در خانواده تأمین مینماید .لذا از جمله اهداف مستقیم ازدواج ،تشکیل خانواده و از جمله
اهداف غیرمستقیم آن تأمین محبت ،مهربانی و مودت همسران و فرزندان نسبت به یکدیگر و دیگران است.
اگر خانواده به برآوردن این نیاز اقدام نمود ،جامعه لبریز محبت میشود و هرگز دچار کمبود و کاستی در
محبت نخواهد شد و از تمام مفاسد این کاستی در امان خواهد ماند(زینتی.)197-227 :1384 ،
بنابراین آرامش ازدواج هم از نظر جسمی و روحی است و هم از نظر فردی و اجتماعی؛ زیرا با ترک ازدواج
و عدم ارضای نیازهای بشری ،تعادل حیاتی انسان به هم خورده ،به تعبیر روایات منجر به شرارت و پستی
میشود(حسینی کوهساری.)139-160 :1384 ،
ویژگیهای مناسب یک همسر شایسته از جمله نکاتی است که در قالب بحث ازدواج در قرآن کریم به
آن اشاره شده است؛ این امر نشان دهنـده توجه وافـر دین مبین اسالم به مسأله ازدواج میباشد؛ یکی از
شروط و ا ّولین شرط یک همسر خوب ،پاکیزگی و پاکی وی میباشد که سایر ویژگیها تحت الشعاع آن
َ
اج ُّم َط َّه َر ٌة( )...مکارم شیرازی و همکاران :1374 ،ج .)142 :1قرآن در آیه 5سوره
قرار
َ
دارند(...ول َ ُه ْم فِي َها أ ْز َو ٌ
تحریم ،شش وصف برای همسران خوب شمرده است:
 -1اسالم( ُمسل َِماتٍ )
 -2ایمان عمیق اعتقادی( ُمؤمِنات)
 -3حالت قنوت یعنی تواضع و اطاعت از همسر(قَان ِ ٍ
تات) -4توبیخ؛ یعنی اگر کارخالفی از او سرزد ،در
اشتباه خود اصرار نورزد(تَائ ِ ٍ
بات)
 -5عبادت( َعاب ِ ٍ
دات)
ات ثَيِبَ ٍ
گناه(سائ ِ َح ٍ
ات َو أَ َبکاراً) .آیه 3سوره تحریم نیز رازداری را
 -6اطاعت امر خداوند و پرهیز از هرگونه
َ
یکی از مهمترین شرایط یک همسر وفادار معرفی میکند(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)283 :24
-1-2-3-2-2ابعاد اجتماعی ازدواج
با توجه به ورود فرهنگ به حریم زوجیت میتوان گفت ازدواج به تمام معنی ،یک پدیده اجتماعی است
و دارای ابعاد اجتماعی زیر میباشد« :ممنوعیتها ،محدودیتها و مشکالت در راه گزینش همسر»؛
«ممنوعیتها» به معنای قوانین خاصی هستند که در راه گزینش همسر وضع میشوند و مانع تحقق
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ازدواج بین افرادی ویژه میگردند .پیدایی دو صورت از زوجیت درون همسری و برون همسری ،در نتیجه
تمهید این قوانین صورت گرفته است .تیلور ،ممنوعیت زنای با محارم را دارای نقشی حساس در تطور
فرهنگی میداند .در بیان «محدودیتها» میتوان گفت جامعه همواره کوشیده است با اعمال شیوههایی
خاص از ازدواج فرزندانش جلوگیری نماید .محدودیتها موانعی هستند که در عمل ،گزینش همسر را
صورتی خاص میبخشند مانند شرایط تحصیلی و جغرافیایی «مشکالت» نیز تأثیر فرهنگ و جامعه
برگزینش همسر را نشان میدهد که گاه با تعبیه مشکالتی چند صورت میپذیرد مانند مراسم بزرگ و
مهریههای سنگین(ساروخانی. )28-30 :1385 ،
-2-2-3-2-2محدوديتهاي ازدواج
منع ازدواج با محارم :آیه 22و23سوره نساء و آیه 222سوره بقره به قاعده منع ازدواج با محارم اشاره
ان ف ِ
ال تَ ِ
«و َ
َاح َش ًة َو َم ْقتًا َو َساء َسبِ ًيل :با زنانى كه
نك ُحواْ َما ن َ َك َح آبَا ُؤ ُكم ِّم َن الن َِّساء إِالَّ َما قَ ْد َس َل َف إِن َّ ُه َك َ
میکنندَ :
پدران شما با آنها ازدواج كردهاند ،هرگز ازدواج نكنيد؛ مگر آن چه در گذشته انجام شده است؛ زيرا اين كار
«ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم أُ َّم َهاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم
عمل زشت و تنفرآور و راه نادرستى است»(نساء .)22/و ُ
ُ
َ
ات ُ
ات َ
ِ
ِ
ِ
األ ْخ ِت َوأُ َّم َهاتُ ُك ُم ال َّ
َو َخا َ
ات ن َسآئ ُك ْم :...حرام
التِي أَ ْر َض ْعنَ ُك ْم َوأ َخ َواتُ ُكم ِّم َن ا َّلر َضا َعة َوأ َّم َه ُ
األ ِخ َوبَنَ ُ
التُ ُك ْم َوبَنَ ُ
شده است بر شما ،مادرانتان و دختران و خواهران و عمهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر شما
و مادرانى كه شما را شير دادهاند و خواهران رضاعى شما و مادران هسمرانتان»(نساء.)23/
در این آیات ازدواج با چند زن که در زمره محرمات نسبی هستند ،حرام شمرده شده است :مادران،
دختران ،خواهران ،عمهها  ،خالهها ،دختران برادر و دختران خواهر .در ادامه نیز محرمات سببی یعنی
زنانی که خواستگارشان اشتراک در خون ندارند بلکه به خاطر وصلت و پیوند خویشاوندی با آنها مرتبط
«...وأُ َّم َهاتُ ُك ُم ال َّ
ات ن ِ َسآئ ِ ُك ْم(»...طباطبایی،
التِي أَ ْر َض ْعنَ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُكم ِّم َن ا َّلر َضا َع ِة َوأُ َّم َه ُ
شدهاند بیان شدهاندَ :
 ،1374ج ..)419-417 :4اسالم تأکید میکند که این احکام و قوانین پایه و اساس تمدن شماست و
اهمیت دانستن آنها پایههای موجودیت شما را سست و ایبسا کارتان را به نابودی
سهل شمردن و بی ّ
کشاند .در واقع فلسفه چنین تحریمی تهدید خانواده به اختالفات داخلی و شیوع روابط فحشاء در میان
نزدیکان یک خانواده واحد و انتقال بیماریهای ارثی است(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)347 :3
همچنین در آیه 23سوره نساء به تحریم ازدواج با دو خواهر:
«...وأَن تَ ْج َم ُعواْ ب َ ْي َن ُ
األ ْختَ ْينِ  »...در یک زمان اشاره میکند .این حکم نیز برای دوری از آشفتگیهای
َ
خانوادگی است(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)347 :3
منع ازدواج با افراد ناپاک :آیه 24سوره نساء نیز به شرایط تحریم ازدواج افراد ناپاک(زناکار) با افراد پرهیزگار
و پاک اشاره میکند؛ این ازدواج جایز شمرده نشده است(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)366 :4
ال تَ ِ
نك ُحواْ
«و َ
منع ازدواج با مشرکین :در آیه 221سوره بقره علّت تحریم ازدواج با مشرکین بیان میشودَ :
ات َحتَّى يُ ْؤ ِم َّن َو َ
ال ْ ُم ْش ِر َك ِ
أل َم ٌة ُّم ْؤ ِمنَ ٌة َخ ْي ٌر ِّمن ُّم ْش ِر َك ٍة :...با زنان مشرک تا ایمان نیاوردهاند ،ازدواج نکنید،
کنیزان باایمان از زن آزاد مشرکه بهترند(».انصاریان .)157 :1376 ،چرا که مشرکین معاشران خود
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بهخصوص همسران خود را بهسمت بتپرستی و روحیات ناپسندی که از بتپرستی سرچشمه میگیرد،
دعوت میکنند که سرانجامش آتش قهر خداست(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)96 :2
محدودیت در تعدد زوجات :در اسالم اصل زندگی خانوادگی روی تکهمسری است ولی مسأله تعدد
زوجات بهحکم ضرورتها و با رعایت شرط عدالت مجاز میشود .به تصریح قرآن مرد در صورت داشتن
همسران متعدد وظیفه دارد بین آنها عدالت را رعایت کند .این عدالت در جنبه نفقه ،مسکن ،سرپرستی،
کفالتهای مالی و عاطفی ،روابط جسمی و روانی است .اگر وحشتی در میان باشد که نتواند عدالت
را رعایت کند ،به حکم قرآن باید به همان یک زن قناعت نماید .بنابراین اسالم تعدد زوجات را بنا به
اع فَإ ِْن ِخ ْفتُ ْم أَالَّ
مصالحی میپذیرد(قائمی...« :)282 :1364 ،ف ِ
اب ل َ ُكم ِّم َن الن َِّساء َم ْثنَى َوثُال ََث َو ُرب َ َ
َانك ُحواْ َما َط َ
تَ ْع ِدلُواْ ف ََو ِ
اح َد ًة :...از میان زنان ،دو ،سه و یا چهار همسری را که می پسندید ،اختیار کنید؛ ولی اگر هراس
آن دارید که از راه عدالت منحرف شوید ،تنها یک همسر برگزینید»(نساء( )3/مکارم شیرازی و همکاران،
 ،1374ج .)251 :3بنابراین مسأله تعدد زوجات را باید همچون طالق از نگاه اضطرار نگریست .یعنی
همانطور که طالق در اسالم در مواقع ناچاری است و در حالت عادی ازمبفوضترین امور است تعدد
زوجات نیز یک وضع استثنایی در شرایط خاص است(مظاهری.)140 :1364 ،
همسان همسری :یکی از شرایط بسیار مهم در ازدواج ،همکفو بودن زوجین است .مهمترین مرحله
شباهت ،باید در چهره دینداری جلوه کند؛ به این معنا که مؤمن هم کفو مؤمنه و دیندار شبیه دیندار
ين :...زنان پاک الیق مردان پاکند(».نور )26/و «...ف ِ
َانك ُحواْ
«...وال َّطيِّبَ ُ
ات لِل َّطيِّبِ َ
است؛ به فرموده قرآن مجیدَ :
اب ل َ ُكم ِّم َن الن َِّساء:...پس با زنان پاک ازدواج کنید(».نساء( )3/انصاریان.)156 :1376 ،
َما َط َ
-3-2-3-2-2انواع ازدواج
ازدواج صور متفاوتی داشت که برخی از آنها امروزه منسوخ شده است که در ذیل به برخی ازآنها اشاره
میگردد:
-1ازدواج ربایشی( :)Marriage by captureیعنی ربودن دختر به عنوان همسر که خاص یک
ناحیه از جغرافیا نیست؛ بلکه در بسیاری از نقاط جهان دیده میشود.
-2ازدواج از طریق خرید همسر( :)Marriage by Purchaseدر شرایطی چون پدرساالری یعنی
انتقال تمامی امتیازات ،مناصب و فرصتهای اجتماعی مردان ،که فرآیند کاالیی یا کاال شدن زن صورت
می گیرد.
-3ازدواج موقت :نوعی از ازدواج است که از نظر زمانی از قبل مشخص است و مبلغی از قبل بین زن و
مرد تعیین گشته که به زن پرداخت میشود و هیچ یک از طرفین از دیگری ارث نخواهد برد.
-4ازدواج تنظیم شده یا فرمایشی( :)Arranged marriageمنظور نوع خاصی از ازدواج است که
در آن گزینش همسر از طریق والدین یا بزرگترها و معموالً بدون حضور و حتی نظارت طرفین صورت
میپذیرد.
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-5ازدواج خصوصی( :)Clandestine marriageمنظور زندگی مشترک یک زوج است؛ بدون
آنکه هیچ تشریفات شرعی یا عرفی را رعایت نموده باشند و حتی قصد ازدواج از جانب طرفین عنوان
شده باشد.
 -6ازدواج آزمایشی( :)Trial marriageاین نوع ازدواج ،طالقی را در برخواهد داشت که به آن
طالق ارتجالی اطالق میشود؛ بدین معنی که در صورت عدم تحقق شرط قطعی شدن زوجیت ،خانواده
تشکیل شده خودبهخود از هم میپاشد.
 -7ازدواج دوستانه(:)Companionate marriage or marriage of comradeship
ازدواجی است آسان و فاقد مراسم سنگین و هزینههای معمول که دو جوان یکدیگر را برمیگزینند و
زندگی مشترک را آغاز میکنند و با تولد فرزند یا هر واقعه ،ازدواجشان صورت طبیعی مییابد(ساروخانی،
.)75-100 :1385
در قرآن كريم نيز به تفصيل به بحث انواع و اقسام ازدواج پرداخته شده است .در این بخش ،برخی از انواع
ازدواج که در قرآن کریم به آن اشاره شده است ،مطرح میشود.
ازدواج با کنیز :در اين نوع ازدواج ،مرد همسر دلخواه خويش را از طريق معامله بهدست مىآورد .اين
ين غ َْي َر
«...وأُ ِح َّل ل َ ُكم َّما َو َراء َذل ِ ُك ْم أَن تَ ْبتَ ُغواْ ب ِ َأ ْم َوال ِ ُكم ُّم ْح ِصنِ َ
نوع ازدواج پس از ظهور اسالم نيز ادامه يافتَ :
ين :...اما زنانى ديگر غير از اينها براى شما حالل است كه با اموال خود آنان را اختيار كنيد ،در
ُم َسافِ ِح َ
حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد(».بهرامی ،1385 ،ج.)42-77 :10
نك ْم َط ْو ًل أَن يَ ِ
ات فَ ِمن ِّما َم َل َك ْت أَ ْي َمان ُ ُكم ِّمن فَتَيَاتِ ُك ُم ال ْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
ات ال ْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
نك َح ال ْ ُم ْح َصنَ ِ
«و َمن ل َّ ْم يَ ْستَ ِط ْع ِم ُ
ات :...و آنان
َ
كه توانايى ازدواج با زنان پاكدامن با ايمان را ندارند ،مىتوانند با زنانى پاكدامن از بردگان باايمانى كه در
اختيار دارند ،ازدواج كنند(».نساء( )25/مکارم شیرازی وهمکاران ،1374 ،ج.)347 :3
ُ
ور ُه َّن
ازدواج موقت :در قرآنکریم به این نوع ازدواج نیز اشاره شده است...« :ف ََما ْاستَ ْمتَ ْعتُم ب ِ ِه ِم ْن ُه َّن فَآتُو ُه َّن أ ُج َ
ِيض ًة َو َ
ِيض ِة :...و زنانى كه متعه مىكنيد ،واجب است مهر آنها را
اض ْيتُم ب ِ ِه ِمن ب َ ْع ِد ال ْ َفر َ
يما تَ َر َ
فَر َ
اح َع َل ْي ُك ْم فِ َ
ال ُجنَ َ
بپردازيد و گناهى بر شما نيست در آن چه بعد از تعيين مهر با يكديگر توافق كردهايد»(نساء( )24/نقل
از مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج )335 :3آیه  6سوره مؤمنون ،هم به ازدواج دائم و هم به ازدواج
موقت اشاره دارد(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)24 :14
-3-3-2-2کارکردهای خانواده
َ
س َو ِ
اس ات َّ ُقواْ َرب َّ ُك ُم ال َّ ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن ن َّ ْف ٍ
اح َد ٍة
.1کارکرد تولید نسل :خداوند در قرآن میفرماید« :يَا أيُّ َها النَّ ُ
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ً
يرا َون ِ َساء :...ای مردم بترسید از عصیان پروردگارخود؛ آن خدایی که
َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َوب َ َّ
ال َكثِ ً
همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن ،خلقی بسیار در اطراف عالم
از مرد و زن برانگیخت(».نساء)1/
از این سنخ آیات استخراج میشود که غریزه جنسی باعث تداوم نسل است(چراغی کوتیانی:1388 ،
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 .)35-54در آیه 223سوره بقره ،خداوند ازدواج را وسیلهای برای حفظ نوع بشر بیان میکند و به
ضرورت وجود زن در اجتماع انسانی و اینکه انسان برای ادامه نوع خود به وجود زن نیـازمـند میباشد،
َ
ْ
دِّمواْ َ
ألن ُف ِس ُك ْم(»...بقره( )223/مکارم شیرازی
اشـاره مینماید« :ن ِ َسآ ُؤ ُك ْم َح ْر ٌث ل َّ ُك ْم فَأتُواْ َح ْرثَ ُك ْم أن َّى ِش ْئتُ ْم َوقَ ُ
و همکاران ،1374 ،ج .)96 :2حاصل کالم آیه ،این است که نسبت زنان به جامعه انسانی نسبت کشتزار
به انسان کشتکار است .همانطور که کشتزار برای بقای بذر الزم است و اگر نباشد بذرها به کلی نابود
میشود و دیگر غذائی برای حفظ حیات و ابقای آن نمیماند همچنین اگر زنان نباشند نوع انسانی دوام
دِّمواْ َ
ألن ُف ِس ُك ْم ْ» واداشتن انسانها به ازدواج و تناسل
نمییابد و نسلش قطع میشود .و مراد از عبارت َ
«وقَ ُ
است تا نوع بشر به منظور بقای دین در زمین باقی بماند(طباطبایی ،1374 ،ج.)320-319 :2
مطابق آیه 11سوره شوری نیز ازدواج یکی از نشانههای بزرگ تدبیر پروردگار و ربوبیت و والیت اوست
که برای انسانها ،همسرانی از جنس خودشان ،آفریده که از یک سو مایه آرامش روح و جان هستند و
ات َو ْ َ
او ِ
ال ْر ِ
ض َج َع َل ل َ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم
از سوی دیگر مایه بقاء نسل و تکثیر مثل و تداوم وجود او« :فَا ِط ُر ا َّ
لس َم َ
أَ ْزواجا و ِم َن ْ َ َ
ير»(مکارم شیرازی و همکاران،
س َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َو ُه َو ا َّ
لس ِم ُ
َ ً َ
النْ َعا ِم أ ْز َو ًاجا يَ َ
ذْر ُؤ ُك ْم فِي ِه ل َ ْي َ
يع البَ ِص ُ
 ،1374ج.)366 :20
.2کارکرد اجتماعی کردن یا جامعهپذیری :خانواده ا ّولین محیط برای تعلیم و تربیت کودک
است .فضایل اخـالقی در این محیـط رشـد میکند و سنـگ بنـای اخـالق انسان در خـانـواده نهاده
میشود(صفورایی پاریزی .)91-118 :1388 ،جامعهپذیری فرآیندی است که از طریق آن افراد نگرشها،
ارزشها و کنشهای مورد پذیرش جامعه خود را فرا میگیرند .در میان همه ادیان ،دین مبین اسالم
تأکید بیشتری بر فرآیند جامعهپذیری و نقش آن در شکلدهی شخصیت انسان دارد(چراغی کوتیانی،
 .)35-54 :1388این مهم در آیات مختلف قرآن کریم به چشم میخورد.
قرآن کریم یکی از روشهای مؤثر بر اجتماعی کردن و تعلیم و تربیت فرزندان را استفاده از تلطف و
مهربانی در بیان ارزشها و هنجارها بیان میکند .آیات 13تا19سوره لقمان تأکید میکند که مؤثرترین
آموزگاران مدرسه یا خانه ،پدر و مادر هستند که هریک به نوبه خود سهم بزرگ و خاصی در این امر
مهم خواهند داشت(امیری گروسی .)498 :1374 ،در این آیات ،لقمان در مقام موعظه کردن ،با تلطف
و مهربانی سخن میگوید و فرزندش را با مهربانی پند میدهد و سپس گفته خویش را بر پایه استدالل
استوار میکند؛ زیرا تندی و پرخاش کردن ،نه تنها امکان تأثیر موعظه را از بین میبرد ،بلکه سبب
ون َربَّنَا َه ْب لَنَا ِم ْن
تجری میگردد(مظاهری.)35 :1364 ،آیه 74سوره
ين يَ ُقول ُ َ
فرقان«وال َّ ِذ َ
گستاخی و ّ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
أَ ْز َو ِ
نٍ
اما» یکی از ویژگیهای مؤمنان راستین را توجه خاص آن ها به
اجنَا َو ُذ ِّريَّاتِنَا قُ َّر َة أ ْعيُ َو ْاج َعلنَا لل ُمتَّق َ
ين إ َِم ً
تربیت فرزند و خانواده خویش و احساس مسؤلیت آنها میداند؛ در معنی این آیه آمده است« :آنها پیوسته
از درگاه خدا میخواهند که پروردگارا همسران و فرزندان ما را کسانی قرار ده که مایه روشنی چشم ما
گردند( ».مکارم شیرازی و همکاران ،ج.)167 :1374 ،15
َ
َ
آمنُوا قُوا أن ُف َس ُك ْم َوأ ْهلِ ُ
ار ُة
خداوند در آیه 6سوره تحریم میفرماید« :يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
اس َوال ْ ِح َج َ
يك ْم ن َ ً
ارا َوقُو ُد َها النَّ ُ
 :...خانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها هستند ،نگاهدارید ».این آیه بیانگر این است

91

92

دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1391

که حق زن و فرزند تنها هزینه زندگی و مسکن و تغذیه نیست؛ مهمتر از آن ،تغذیه روح و جان آنها و
بهکارگرفتن اصول تعلیم و تربیت صحیح است(همان.)287:این آیه مسؤلیت خانواده را بسیار سنگین و
حساس بیان میکند و همسرداری و تربیت فرزند را دارای احکام ویژهای میداند .علّت حساسیت این
موضوع در آیه 15سوره زمر به خوبی بیان شده است...« :إ َِّن ال ْ َخ ِ
ين َخ ِس ُروا أَن ُف َس ُه ْم َوأَ ْهلِيه ِْم يَ ْو َم
ِين ال َّ ِذ َ
اسر َ
ام ِة أَ َل َذل ِ َ
ين :...همانا ورشکستهترین افراد کسانی هستند که خود و خانواده خویش را
ك ُه َو ال ْ ُخ ْس َر ُان ال ْ ُمبِ ُ
ال ْ ِقيَ َ
[در اثر سوءتربیت یا کوتاهی در تعلیم و تربیت] در روز قیامت به زیان انداختند .هان! این همان خسران
و زیان آشکار است( ».مظاهری.)21 :1364 ،
بحث تعلیم و تربیت در مباحث اسالمی بهقدری قابل توجه است که در قرآن کریم یکی از دالیل بعثت
پیامبر اکرم(ص) ،ضرورت متوجه ساختن انسانها به بحث تعلیم و تربیت در خانواده عنوان شده است.
هنگامی که پیامبراکرم(ص) نیز به رسالت مبعوث شد ،فرمان یافت که خویشاوندان خود را از خدا بترساند؛
یعنی سازندگی جامعه را از ساختن خانواده خویش آغاز نمایدَ :
ك َْ
يرتَ َ
ين :ای پیامبر
ال ْق َرب ِ َ
َ
«وأن ِذ ْر َع ِش َ
خویشاوندان خود را از خدا بترسان»(شعرا()214/همان.)101 :
قرآن کریم ،درونی کردن ارزشهای دینی را نیز یکی از وظایف خانواده و پدر و مادر ذکر میکند؛
چنانچه تشویق و امر به خواندن نماز را به عنوان یکی از مناسک دینی مهم برعهده سرپرست خانوار
ك ِر ْزقًا ن َّْح ُن ن َ ْر ُزقُ َ
اص َطبِ ْر َع َل ْي َها َل ن َ ْس َأل ُ َ
«و ْأ ُم ْر أَ ْه َل َ
ك َوال ْ َعاقِبَ ُة لِلتَّ ْق َوى :اهل بیت خود را
ك بِا َّ
لص َل ِة َو ْ
نهاده استَ :
به نماز امرکن و خود نیز بر این عبادت صبر و استقامت داشته باش ،ما از تو روزی کسی را نمیطلبیم،
بلکه روزی دهندهایم و عاقبت محمود و پایان نیک از آن اهل تقواست(».طه )132/دعوت خویشان به
انجام فریضه نماز در سیره پیامبران نیز دیده میشود .یکی از ویژگیهای حضرت اسماعیل دعوت زن
لص َل ِة(»...مریم )55/و نیز در قرآن مجید میخوانیم که حضرت
ان يَ ْأ ُم ُر أَ ْه َل ُه بِا َّ
«و َك َ
و فرزند به نماز بودَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
لصالة َومن
يم ا َّ
ابراهیم اقامه نماز را برای خود و نسلش تا قیامت از خداوند درخواست کردَ :
«ر ِّب ْاج َعلني ُمق َ
ُذ ِّريَّتِي(»...ابراهیم ()40/انصاریان.)347 :1376 ،
از دیگر نکات تربیتی بسیار مهم در قرآن کریم ،نحوه ابراز محبت به فرزندان میباشد .خداوند در آیات-14
11سوره یوسف نیز به یک نکته مهم تربیتی اشاره میفرماید که پدر و مادر باید از محبتهای کاذب
خودداری نموده و زمینه استقاللیابی فرزندان را مهیا سازند .همچنین در آیات  7-10همین سوره ،بر
ابراز محبت پدر و مادر به فرزندان خود؛ البته به صورتی که حسادت دیگر فرزندان را تحریک نکند ،تأکید
شده است(مکارم شیرازی و همکاران ،ج.)327 :1374 ،9
اهمیت آن به خوبی در قرآن کریم مورد
بنابراین مشاهده میگردد که فرآیند جامعهپذیری در خانواده و ّ
ارزیابی قرار گرفته است؛ در نتیجه بیشترین تأکید در قرآن کریم بر درونی کردن ارزشها و باورهای
دینی و اخالقی است.
.3کارکرد عاطفی خانواده :اسالم با درک واقعیتهای زندگی انسان و توجه به نیازهای روانی او ،بر
جریان کارکرد عاطفه و همراهی در خانواده تأکید کرده است .قرآن کریم رابطه زن و شوهری و تشکیل
خانواده را مایه سکون و آرامش زن و مرد دانسته و آن را نشانهای از عظمت و قدرت خداوند برمیشمرد.
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بنا به گفته قرآن کریم ،همسران پاکدل مایه آرامش یکدیگرند (مکارم شیرازی وهمکاران ،ج:1374 ،24
«و ِم ْن
 )92در واقع خداوند ازدواج را مایه آرامش و دوستی و رحمت میان زنان و مردان معرفی میکندَ :
ك َليَ ٍ
آيَاتِ ِه أَ ْن َخ َل َق ل َ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ًاجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِل َ ْي َها َو َج َع َل ب َ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن فِي َذل ِ َ
ون:
ات ل ِّ َق ْو ٍم يَتَ َف َّك ُر َ
یکی از نشانههای خداوند این است که برای شما از خودتان همسرانی بیافریند ،تا در کنار آن آرام بگیرید
و میان شما دوستی و مهربانی قرارداد .همانا در این امر[انس و الفت و مهربانی بین زن و شوهر که در
حقیقت اساس و پایه محکم زندگانی و باعث آسایش و راحتی است] برای مردمی که اهل تفکر و تعقل
هستند ،نشانی ازحکمت الهی است»(روم.)21/
اسالم با تشریع ازدواج و تأمین آرامش و قرار ،بزرگترین خواسته بشر را به او هدیه داده است .با تأمین
آرامش و سکون کلید سالمت روح و روان در اختیار آدمی قرار میگیرد و مسیر تکامل و تعالی به روی
وی باز میشود.
 .4کارکرد تنظیم روابط جنسی :دانشمندان بر این نکته تأکید کردهاند که مسائل جنسی در زناشویی
نقش مهمی را بازی میکند و داشتن روابط جنسی مطلوب ،از ضروریات هر خانواده میباشد .با دقت
در متون دینی اسالم با طیف وسیعی از آیات و روایات روبهرو میشویم که به غریزه جنسی انسانها
پرداختهاند .از سوی دیگر همه آیات و روایاتی که مسلمانان را به ازدواج و تشکیل خانواده دعوت میکنند،
َ
اس ات َّ ُقواْ َرب َّ ُك ُم
بهنوعی به رفتارهای جنسی انسانها توجه دارند؛ خداوند در قرآن کریم میفرماید« :يَا أيُّ َها النَّ ُ
س َو ِ
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ً
ال َّ ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن ن َّ ْف ٍ
يرا َون ِ َساء :...ای مردم بترسید از عصیان
اح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َوب َ َّ
ال َكثِ ً
پروردگارخود؛ آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو
تن ،خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت(».نساء )1/از این سنخ آیات استخراج میشود که
غریزه جنسی باعث تداوم نسل است(چراغی کوتیانی.)35-54 :1388 ،
-4-3-2-2انواع خانواده
براساس تعالیم اسالمی ،خانواده مجموعهای است از افراد با رابطههای سببی و نسبی که اعضای آن
متناسب با نوع نسبت و ویژگیهای ارتباط ،در مقابل هم مسؤلیتهای اجتماعی ،اخالقی ،حقوقی،
عاطفی ،اقتصادی و دینی دارند .سه مرتبه خانواده در اسالم دیده میشود:

خانواده مرتبه ا ّول :زن و شوهر و فرزندان بدون واسطه(خانواده هستهای)

خانواده مرتبه دوم :زن و شوهر ،فرزندان ،والدین زن یا شوهر و اجداد فرزندان(خانواده گسترده).

خانواده مرتبه سوم :زن و شوهر ،فرزندان ،والدین زن یا شوهر ،دایی ،خاله ،عمه و عموی فرزندان(خانواده
مرکب).

این ا ّولویتبندی براساس مسؤلیتها و قوانین حقوقی ،اخالقی و اقتصادی اسالم در نظر گرفته شده
است .بیشتر آیات قرآن که به روابط اعضای خانواده مربوط میشود ،به مسائل خانواده مرتبه ا ّول پرداخته
است(بقره102،187،228،229223/و231؛ آلعمران140/؛ نساء3،21،34،35،128/و129؛ نور32/؛
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فرقان74/؛ روم21/؛ مجادله1-4/؛ تغابن14/؛ تحریم 1،5/و)11؛ در مقابل ،آیات کمتری به خانواده مرتبه
دوم(بقره132/؛ یوسف8،12،93/و100؛ اسراء23/و )24اشاره کرده است و همچنین تنها در برخی از
مسائل همچون ارث ،از خانواده مرتبه سوم(نساء1/؛ انفال 75/و احزاب )50/یاد شده است.
میتوان گفت از نظر تعالیم اسالم ،خانواده هستهای و گسترده ،هر دو مورد قبول است؛ اما برای هر یک،
وظایف و مسؤلیتهای جداگانه در نظر گرفته شده است و توصیه به اخالقیات نیز بیشتر در خانواده
هستهای میباشد؛ از آنجا که غریزه فطری محبت ،میان پدر و مادر و فرزندان از استحکام بیشتری
برخوردار بوده و صمیمیت و عواطف بیشتری در آن جریان دارد ،نیازی به وفور تأکیـد اخـالقی بر تقویت
این رابطـه حس نمیشود.
اگرچه شمار احکام اخالقی در رابطه میان والدین و فرزندان از شمار احکام حقوقی مربوط به همین
رابطه ،بیشتر است؛ اما همین توصیههای اخالقی در رابطه میان زن و شوهر چند برابر میگردد و کثرت
دستورات اخالقی و حقوقی پیرامون خانواده مرتبه ا ّول ،صحت این موضوع را تأیید میکند که روابط میان
زن و شوهر نیازمند تقویت و حمایت بیشتری است تا در معرض زوال قرار نگیرد.
-5-3-2-2خویشاوندی
نظام خویشاوندی در قرآن کریم بهطور کامل تشریح شده است؛ بهگونهای که آیاتی چند نیز در بیان
اهمیت خویشاوندان و بستگان آمده است؛ در آیه 54سوره فرقان ،به دنبال آفرینش انسان ،سخن از
ّ
گسترش نسلها به میان آمده و خداوند این انسان را از دو شاخه گسترش داده است :شاخه نسب و صهر؛
منظور از نسب ،پیوندی است که در میان انسانها از طریق زاد و ولد به وجود میآید و منظور از صهر،
داماد است؛ یعنی پیوندهایی که از این طریق بین دو طایفه برقرار میشود؛ مانند پیوند انسان با نزدیکان
ان َرب ُّ َ
يرا» در سوره نساء نیز به هفت
«و ُه َو ال َّ ِذي َخ َل َق ِم َن ال ْ َماء ب َ َش ًرا ف ََج َع َل ُه ن َ َسبًا َو ِص ْه ًرا َو َك َ
همسرشَ :
ك قَ ِد ً
مورد از محارم از طریق نسب (مادر ،دختر ،خواهر ،عمه ،دختر برادر و دختر خواهر) و به  4مورد از موارد
سبب و صهر(دختر همسر ،مادر همسر ،همسر فرزند و همسر پدر) اشاره شده است(مکارم شیرازی و
همکاران ،1374 ،ج.)127 :15
اهمیت نظام خویشاوندی ،نحوه تعامل با خویشاوندان و نیکی به آنها ،حل مشکالت
عالوهبر نکات فوقّ ،
خویشاوندان و رعایت عدالت در میان آنها از نکات دیگری است که در آیات قرآن کریم در باب موضوع
اهمیت نظام خویشاوندی ،تذکر
خویشاوندی به چشم میخورد .آیات 22و23سوره ّ
محمد ،در بیان ّ
میدهد که قطع کننده خویشاوندی ،مورد لعن خداوند قرار میگیرد .آیاتی چند از قرآن کریم نیز مهربانی
کردن به خویشان را در کنار مهربانی به دوستان و همسایگان قرار میدهند(نساء35/؛ روم 38/و نور.)22/
قرآن مجید ،احسان و نیکی به بستگان و خویشان را در طول عبادت خدا و احسان به پدر و مادر قرار
ون إِالَّ ّ
داده و با این برنامه خواسته عظمت پیوند با اقوام را بیان کندَ ...« :
الل َوبِال ْ َوال ِ َد ْينِ إ ِْح َسانًا َو ِذي
ال تَ ْعبُ ُد َ
ال ْ ُق ْربَى :...جز خدا را عبادت نکنید و به پدر و مادر و خویشان خود احسان کنید(».بقره)83/
همچنین قرآن مجید از مؤمن میخواهد برای حل مشکل بستگان و اقوام و به جریان افتادن زندگی آنان،
«...وآتَى ال ْ َم َ
ال َع َلى ُحبِّ ِه َذ ِوي ال ْ ُق ْربَى(»...بقره .)177/اقوام و بستگان بهاندازهای موضعشان
کوشش نمایدَ :
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«وإِذَا َح َض َر ال ْ ِق ْس َم َة أُ ْولُواْ
در زندگی و رابطه با انسان مهم است که جز ِء وارثان بعد از مرگ انسانندَ :
ال ْ ُق ْربَى :...چون در تقسیم ماترک میت بستگان و خویشان حاضر شوند(».نساء )8/خداوند مهربان همه
را به عدالت ،احسان و بذل ،امر میکند؛ بهخصوص در این زمینه از اقوام و بستگان نام میبرد« :إ َِّن ّ
الل
«و َل يَ ْأتَلِ أُ ْولُوا ال ْ َف ْضلِ ِم ُ
يَ ْأ ُم ُر بِال ْ َع ْد ِل َواإل ِْح َس ِ
لس َع ِة أَن يُ ْؤتُوا أُ ْولِي
نك ْم َوا َّ
ان َوإِيتَاء ِذي ال ْ ُق ْربَى(»...نحل )90/و َ
ال ْ ُق ْربَى(»...نور ()22/انصاریان.)493-4 :1376 ،
-6-3-2-2روابط در خانواده
خانواده جایگاه تالقی سه نوع رابطه است :رابطه متقابل پدر و مادر -فرزندی ،رابطه همخونی(قرابت
نسبی) و رابطه زناشویی (قرابت سببی) (بهنام .)19 :1383 ،فرزندان و خانواده رابطه مستقیمی با یکدیگر
دارند .روابط ناشی از نقش همسران و والدین به وسیله وظایف ،تکالیف وحقوق آنها در خانواده مشخص
شده است(گود .)187 :1352 ،روابط فرزندان با والدین -به صورت متقابل -و روابط زوجین با یکدیگر و
حقوق و وظایف آنها نسبت به یکدیگر ،از مهمترین نوع روابط در خانواده بهشمار میروند که در قرآن
کریم نیز به این دو نوع رابطه توجه ویژهای شده است و در ادامه شرح داده میشوند.
-1-6-3-2-2رابطه فرزندان با والدين
مهمترين رابطهاي که بين انسان با انسان ديگر تحقق مييابد ،رابطه تکويني فرزند با پدر و مادر است؛
وظایفی که فرزندان در قبال والدین خود باید به انجام برسانند .از اینرو در قرآن کريم ،معيار ارزشها
در مورد پدر و مادر ،احسان است .در آيات بسیاری آمده که فرزند نسبت به پدر و مادر بايد احسان کند
حدی است؛ بهطوري که در ساير افراد جامعه
و از اينجا روشن است که حق پدر و مادر بر فرزند تا چه ّ
نسبت به يکديگر نميتوان براي آن مشابهي يافت .یکی از وظایف فرزندان در قبال والدین و یکی از حقوق
والدین بر فرزندان ،احترام به والـدین و نیکی کردن به آنها میباشد .تعبيراتي در قـرآن کـريم هست که
اهميت اين مسأله را به خوبي روشن ميکند؛ در آیات 14سوره لقمان و 8
بسيار قابل توجه است و ّ
سوره عنکبوت ،احترام به پدر و مادر در کنار سپاسگذاری از خداوند قرار گرفته است(مکارم شیرازی و
اهمیت نیکی به پدر و مادر بالفاصله بعد از مبارزه به
همکاران ،1374 ،ج.)35 :17در آیه 151سوره انعامّ ،
شرک و قبل از دستورهای مهمی مانند تحریم قتل نفس و اجرای اصول عدالت تذکر داده شده است که
اهمیت آن است(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)32 :6آیات 23،24و25سوره اسراء
نشان دهنده ّ
نیز بیان کننده دقت فوقالعاده در احترام به پدر و مادر میباشد .در 4سوره قرآن مجید(آیه 83سوره بقره،
آیه 36سوره نساء ،آیه 151سوره انعام و آیات 24و23سوره اسراء) نیکی بر والدین بالفاصله بعد از مسأله
توحید قرار گرفته است ،در آیه  14سوره لقمان ،به خصوص بر حق مادر بسيار تأکيد شده است:
ان ب ِ َوال ِ َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه أُ ُّم ُه َو ْهنًا َع َلى َو ْهنٍ »...؛ البته در آیه 15همین سوره و آیه 8سوره عنکبوت
ِنس َ
َ
«و َو َّص ْينَا ْال َ
استثنایی ذکر میشود و آن این است که هرگز رابطه انسان و پدر و مادرش نباید مقدم بر رابطه او با خدا
باشد؛ فرزندان باید در برابر فشارهای منفی پدر و مادر مقاومت و استقالل فکری خود را حفظ کنندَ « :وإِن
«و َص ِ
س لَ َ
اك َعلى أَن تُ ْشر َ
َجا َه َد َ
اح ْب ُه َما فِي ا ُّلدنْيَا
ك ب ِ ِه ِع ْل ٌم ف ََل تُ ِط ْع ُه َما»...؛ سپس اضافه ميفرمايدَ :
ِك بِي َما ل َ ْي َ
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َم ْع ُروفًا» با اينکه مشرکند و اصرار دارند که تو را هم مشرک کنند؛ در عين حال نبايد با ايشان بدرفتاري
کني؛ بلکه «بايد در زندگي دنيا رفتارت با ايشان براساس نيکي باشد».
اهمیت مقام مادر اشاره دارد(مکارم
آیات 27-32سوره مریم نیز ضمن بیان داستان حضرت عیسی(ع) به ّ
شیرازی و همکاران ،1374 ،ج .)56 :13آیات 17تا19سوره احقاف بیانکننده حق پدر و مادر بر فرزندان
و عاقبت افرادی است که نسبت به مقام پدر و مادر خود بیاحترامی و اسائه ادب میکنند(مکارم شیرازی
و همکاران ،1374 ،ج .)337-8 :21آیات 67 -74سوره بقره ضمن بیان داستان گاو بنیاسرائیل ،مزایایی
نیکی به والدین را بیان میکند که هم سعادت دنیوی و هم اخروی را هم به همراه دارد.آیات -82
79سوره کهف نیز بیان کننده کوتاه شدن عمر بهخاطر آزار پدر و مادر است .همچنین این آیات نشان
دهنده آثار ایمان پدران برای فرزندان میباشد(همان.)519 :حقوق فرزندان بر پدر و مادر نیز در بخش
کارکرد اجتماعی کردن خانواده بهطور مفصل بیان شد(.تربیت مناسب ،برخورداری از محبت والدین و
خوشرفتاری با آنها در خانواده).
-2-6-3-2-2روابط همسران با یکدیگر
کیفیت رابطه میان زن و شوهر از جمله موضوعاتی است که در قرآن کریم در باب خانواده مطرح شده
است .آیه21سوره روم بیانگر پیوند محبت دو همسر بهصورت فطری میباشد(مکارم شیرازی و همکاران،
 ،1374ج .)16اين آيه بدين معني است که تنها با تحقق پيمان زناشويي بهطور تکويني ،محبت و رحمتي
در افراد بهوجود میآيد .آیه 187سوره بقره نیز به ارتباط معنوی زن و مرد و نزدیکی آنها به یکدیگر و
َ
اس ل َّ ُه َّن :...زنان
اس ل َّ ُك ْم َوأنتُ ْم لِبَ ٌ
مساوات آنها در این زمینه اشاره میکند .این آیه بیان میدارد کهُ ...« :ه َّن لِبَ ٌ
لباس شما هستند و شما لباس آنهایید»؛ درنتیجه زن و مرد همدیگر را از انحرافات دور میکنند ،عیوب
هم را میپوشانند ،وسیله راحتی و آرامش یکدیگرند و هر یک زینت دیگری محسوب میشوند(مکارم
شیرازی و همکاران ،1374 ،ج .)650 :1آیه 35سوره احزاب نیز به برابری زن و مرد در پیشگاه خداوند و
شخصیت زن در اسالم اشاره دارد(مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ج.)307 :17
در میان آیات قرآن کریم به حقوق و وظایف زن و مرد نسبت به یکدیگر در خانواده نیز اشاره شده است؛
آیه 228سوره بقره به احترام متقابل میان زن و مرد و رعایت حقوق متقابل یکدیگر اشاره دارد؛ این آیه
بیان میدارد؛ به همان اندازه که زنان وظایفی دارند ،حقوقی هم برای آن قرار داده شده است و از تساوی
این حقوق با آن وظایف ،اجرای عدالت در حق آنان عملی میگردد و قانون عدالت در حق زن همانند مرد
«...ول َ ُه َّن ِم ْث ُل ال َّ ِذي َع َل ْيه َِّن بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف :...و مانند همان حقوقی که مردان بر زنان دارند ،زنان به
جاری استَ :
نحو معروف بر مردان دارند»(مکارم شیرازی وهمکاران ،1374 ،ج.)228 :2
«...و َع ِ
اش ُرو ُه َّن بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف :...با همسران خود خوشرفتاری کنید(».نساء )19/و «...قَ ْد َعلِ ْمنَا َما ف ََر ْضنَا
َ
َ
َع َل ْيه ِْم فِي أ ْز َو ِ
اجه ِْم :...ما هرآنچه را در رابطه با زنانشان برآنان واجب کردهایم ،میدانیم» (احزاب( )50 /
انصاریان.)366 :1376،
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 -7-3-2-2مسأله سرپرستی خانواده
از دیدگاه اسالم هر اجتماعي که تشکيل ميشود ،به سرپرستي نياز دارد -از نظر حقوقي نیز وقتي خانواده
بهعنوان کوچکترين واحد اجتماع تشکيل شد ،سرپرست ميخواهد -.بدين لحاظ اسالم براي خانواده
سرپرست تعيين کرده است« :أَ ِّلر َج ُ
ون َع َلي الن َِّسا ِء(»...نساء .)34/براساس اين آيه ،سرپرستي خانواده
ال قَ َّو ُام َ
به عهده مرد است و طبعاً زن و فرزندان بايد سرپرستي وي را بپذيرند .اين پذيرش گاهي در حد پذيرش
قانوني است که مربوط به حقوق است؛ اما در اينجا پذيرش باالتري مورد توجه است و آن پذيرش از نظر
اخالقي است؛ همسر و فرزندان بايد اخالقاً خود را به سرپرستي پدر ملتزم بدانند و حرمت وي را حفظ
کنند؛ البته شرط موفقیت در این فرماندهی ،حکومت بر دل افراد میباشد(مظاهری24 :1364 ،و.)26
در خانواده کم و بيش مسائلي پيش ميآيد که ارتباط زيادي با زن دارد و آن چنان نيست که مرد
بهتنهايي بتواند تصميم بگيرد؛ در اين موارد اسالم اصل ديگري را مطرح ميکند و آن اصل «تشاور»
است .مرد و زن در اينگونه مسائل -که هر دو در آن شريک هستند و گاهي با زن ارتباط بيشتري دارد
تا مرد -بايد با هم مشورت کنند و سعي کنند آنچه مصلحت است ،درک کنند و براساس آن تصميم
بگيرند؛ قرآن کريم مي فرمايد:
َ
ٍ
«...فَإ ِْن أَ َرا َدا فِ َص ً
َ
ال َعن تَ َر ٍ
اح َعل ْيه َِما :...اگر پدر و مادر با هم مشورت کردند و هر
اض ِّم ْن ُه َما َوتَ َش ُ
اور فَال ُجنَ َ
دو راضي شدند که بچه را از شير بگيرند ،اشکالي ندارد(».بقره)233/؛ پس اصل دومي که ميبايست در
مسائل خانوادگي رعايت بشود ،اصل تشاور است.
 -8-3-2-2شیوه حل اختالفات در خانواده
خانواده کانون احساسات و عواطف است و طبعاً مقیاسی است که در این محیط باید بهکار رود تا آنجا که
قرآن مجید دستور میدهد حتی اختالفات نیز در این محیط مقدس از طریق اخالقی و عاطفی حل گردد
و اختالفات و نزاع را حتیاالمکان در چهارچوب خانه نگاه دارید و اگر چارهای جز بازگو نمودن اختالفات
نداشتید ،از حکمیت و داوری استفاده کنید(مظاهری.)82 :1364 ،
َ
اق ب َ ْينِه َِما فَابْ َعثُواْ َح َك ًما ِّم ْن أ ْهلِ ِه َو َح َك ًما ِّم ْن
«وإ ِْن ِخ ْفتُ ْم ِش َق َ
خداوند جلیل در آیه 35سوره نساء میفرمایدَ :
ّ
الل بَينَ ُهما إ َِّن ّ
يرا»؛ درصورت بروز اختالف و نزاع میان دو همسر
أَ ْهلِ َها إِن يُر َ
الل َك َ
ان َعلِ ً
ِيدا إ ِْصال ًَحا يُ َوفِّقِ ْ َ
يما َخبِ ً
ابتدا باید مقدمات صلح و سازش فراهم گردد و حاکمی از بستگان مرد و زن انتخاب شود که باید دلسوز
باشد .در واقع محکمه صلح خانوادگی یکی از شاهکارهای اسالم محسوب میگردد و اشاره به این دارد که
بهترین مکان برای حل مسائل خانوادگی در درون خود خانواده است(مکارم شیرازی و همکاران،1374 ،
ج .)371 :3اما اگر اين سالح نيز موثر نيفتاد و به هيچ وجه نتوانستند با يکديگر سازش کنند ،بايد بهطور
معروف و شايستهاي از هم جدا شوند...« :ف ََمتِّ ُعو ُه َّن َو َس ِّر ُحو ُه َّن َس َر ًاحا َج ِم ًيل :وقتي تشخيص داديد زندگي
مشترک قابل ادامه نيست ،زنان را با نيکي رها سازيد»(احزاب )49/در آیه دیگری از قرآن کریم اشاره
شده است« :حتی اگر به جهاتی از همسر خود رضایت ندارید و در دل ناخشنودید ،از ابراز آن بپرهیزید و
از به کدورت کشاندن کانون خانواده بپرهیزید که اگر اینگونه عمل کردید ،پروردگار شما به جبران این
عمل ،خیرات و برکات فراوان نصیب شما میگرداند(».نساء)19/
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-9-3-2-2طالق
عرفی ازدواج را تحت شرایط و مقرراتی «طالق»
در بررسیهای اجتماعی ،انحالل قانونی و شرعی و
ِ
مینامند .در مفهوم محدود و اخص ،انحالل رابطه زن و شوهری در ازدواج دائمی را که بعد از آن از نظر
رعایت حقوق و تکلیف مربوط به زناشویی مسؤلیتی برای زن و شوهر نخواهد بود ،طالق میگویند(تقوی،
 .)20 :1379بهنظر ویلیامگود ،گسیختگی خانواده را میتوان شکستن واحد خانوادگی و یا تجزیه ترکیبی
از نقشهای اجتماعی تعریف کرد؛ به دلیل آنکه یک یا چند تن از اعضای خانواده از عهده انجام تکالیف
ناشی از نقش خود ،آنطور که باید و شاید برنیامدهاند؛ بنابراین تعریف ،طالق یکی از انواع گسیختگیهای
خانوادگی بهشمار میرود(گود.)248 :1352 ،
درآیات متعددی از قرآن كريم به پدیده طالق و شرایط آن پرداخته شده است؛ در آیه 1سوره طالق،
شرایط طالق و جدایی مطرح شده است .در آیات  4 -7این سوره نیز احکام زنان مطلقه و حقوق آنها
بررسی شده است(مکارم شیرازی وهمکاران ،ج.)225 :1374 ،24
آیه 49سوره احزاب نیز به احکام طالق (هدیه مناسب برای زنان مطلقه و جداشدن از زنان مطلقه
بهشیوهای مناسب) اشاره دارد(مکارم شیرازی وهمکاران ،ج ،1374 ،17ج .)370 :17آیات ،229 ،228
230و236سوره بقره و آیات 20-21سوره نساء نیز احکام طالق ،انواع طالق و شرایط طالق را بیان
میکنند(مکارم شیرازی و همکاران ،1374،ج137 :2و.)140
-3نتیجه
جامعهشناسی خانواده یکی از شاخههای تخصصی جامعهشناسی میباشد که بهبررسی خانواده ،ساختار
و کارکردهای آن و روابط موجود در این نهاد میپردازد؛ از سوی دیگر رابطه میان نهاد خانواده و دیگر
نهادها و نظامهای اجتماعی در جامعه را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد .نهاد خانواده در دین مبین
اسالم از جایگاه بسیار واالیی برخوردار بوده و به تبع آن در قرآن کریم نیز آیات فراوانی به مباحث مختلف
مرتبط با موضوع خانواده اختصاص یافته است .بررسی تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در باب موضوع
اهمیت وافر پرداختن به این موضوع را نشان میدهد .اما یکی از
جامعهشناسی خانواده در قرآن کریمّ ،
نقایص موجود در تحقیقات مورد بررسی ،عدم بررسی چندساحتی و همهجانبه موضوع جامعهشناسی
خانواده در قرآن کریم بود.
آنچه از بررسی مجموع آیات قرآن کریم کشف میگردد ،این است که در قرآن کریم تمامی مباحث
موجود در جامعهشناسی خانواده ،بیان و راهکارهای ویژه نیز ارائه شده است .مطابق آیات قرآن کریم،
ماهیت ملکوتی و قدسی برخوردار است و روابطی اخالقی ،عاطفی و معنوی میان اعضای
نهاد خانواده از ّ
آن بایستی برقرار گردد .نهاد خانواده از دیدگاه قرآن در عین اجتماعی بودن ،نهادی اخالقی ،معنوی و
حقوقی است که حقوق و اخالق در حیطه آن در هم تنیده است و محبت و عشقورزی بر روابط آن
حکم فرماست.
مطابق آیات قرآن کریم ،بایستی در بررسی نهاد خانواده ،به همه ابعاد آن توجه نمود و از بررسی تک بُعدی
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آن پرهیز نمود .خانواده در نگاه اسالم و قرآن ،بر مبنای ازدواج بین دو جنس مخالف شکل میگیرد که
میان اعضای آن روابط نسبی و یا سببی حاکم بوده و آنها در مقابل هم از حقوق و تکالیفی برخوردارند
و براساس مدیریت واحد اداره میشوند .خانواده در اسالم حاصل پیوند زن و مرد است و تولید مثل از
اهداف طبیعت و الزمه بقاء و از انگیزههای اصلی و مهم ازدواج بهشمار میرود و انحراف از این قانون
طبیعی ،انسان را از تعادل و تکامل باز میدارد .از منظر اسالم در خانواده مطلوب ،سلسله مراتب به خوبی
رعایت میشود.
پدر و مادر اقتدار ویژهای دارند و فرزندان برای آنها احترام خاصی قائلند .میان زن و شوهر ،اخالق و عاطفه
حکمرانی میکند و زن در مواردی میپذیرد که مرد تصمیمگیری نهایی را برعهده داشته باشد .زن و
شوهر هر یک از احترام خاصی برخوردارند و تمام تالششان ساختن کانونی سرشار از عواطف و معنویت
و مهدی مناسب برای پرورش روحی و جسمی فرزندان است.
در چنین خانوادههایی که مودت و رحمت میان اعضای آن جاری است و اعضای آن آرامش را تجربه
میکنند ،همسویی طبیعت و شریعت به اوج خود میرسد و پردهها و حجابهای خودخواهی و کدورت
زدوده میشود و منشأ رشد ارزشها و تبلور ایمان میگردد .در این خانوادههاست که آمیزهای از اخالق،
معنویت و حقوق و تکالیف ،زمینه پیشرفت و تعالی اعضای آن را فراهم میسازد.
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