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 خانواده تحکیم بر تاکید با  خانواده در مدیریت ضرورت و اهمیت

قاسم پورایمان
a

 

a حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی انشجوی دکترید 

 

 ای جامعه هر شکوفایی و است جامعه های خواسته از بسياری تجلی محل خانواده.  باشد می ای جامعه هر اساسی و مهم ارکان از یکی خانواده: چکیده

 اصول از بسياری و دارد خصوصی و دولتی از اعم ها سازمان شکوفایی و رشد در بسزایی نقش نيز خانواده هر مدیریت ، است نهفته خانواده نهاد شکوفایی در

توجه به دوام یا فرو پا شی خانواده به دليل نفوذ مدرنيته در جامعه باشد.  می ها خانواده بر حاکم مقررات و اصول از گرفته نشأت نيز ها سازمان مقررات و

رگو نيهای فراوانی ایران ،دل نگرانی هایی را برای کار شناسان در حو ضه خانواده در ایران بو جود آورده است ومهم تر ین دليل این دل نگرانی ،تحوالت ودگ

کارکردی خانواده وباالخص در سر مایه اجتماعی خانواده ایرانی به و جود آمده است. این مقاله ، در -یبادر تمامی ابعاد و زوایای سا ختی تکه به مرورتقر

 خانواده می باشد. تحکيم بر تاکيد با  خانواده در مدیریت ضرورت و بررسی اهميتدر پی به روش مروری و کتابخانه ای حقيقت 

 مدیریت، خانواده، تحکيم خانواده کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

این مکتب الهی  آفات زندگی زناشویی وعلل وعوامل اختالفات خانواده واهميت نظام خانواده وجایگاه ویژه ای که اسالم برای آن قایل است وتالش وکوششی که

عليهم  )وتاکيدات ائمه اطهار وتعاليم انسان ساز آن وهم چنين سفارشات برای تقویت وتحکيم هر چه بيشتر آن به کار برده ،بر کسی پوشيده نيست. قرآن مجيد

آنچه  همواره مسلمانان وپيروان مکتب وحی را توصيه می فرمایند که پایه زندگی را در جهت رشد وسازندگی وتکامل روحی ومعنوی استوار سازند واز  السالم(

 .موجب اختالف وتخریب این بنای مقدس می شود دوری کنند

زندگی مشترك در شماره گذشته که قسمت اول این مقاله را خدمت شما خوانندگان گرامی تقدیم کردیم به نکاتی از قرآن کریم در مورد جایگاه زن ومرد در 

واهيم پرداخت وبه در این قسمت به آفات زندگی زناشویی وعلل وعواملی که موجب سستی روابط وکم فروغ شدن چراغ زندگی زوجين می شود خ.اشاره نمودیم 

یکی از مسائل مورد ابتال که به طور عموم باعث بروز اختالف ونگرانی وبعضاً موجب درگيری ومراجعه به دادگاههای   خواست الهی موارد آن را بر خواهيم شمرد

 .خانواده می شود ،مسئله اختالفات مالی ميان زن ومرد در زندگی است

ه ،مهریه ،جهيزیه ،ارثيه ،اشتغال زن ودرآمد حاصل از آن وسایر امور مالی است که موجبات نابسامانی خانواده ها را فراهم این مسئله در زمينه هایی همچون نفق

این موضوع را در می آورد واحياناً سبب ازهم پاشيدگی کانون گرم خانواده را تشکيل می دهد که به لحاظ اهميت این قضيه وشناخت بيشتر شما عزیزان ،ابعاد 

  ن مقاله دنبال کرده ودر چند قسمت تقدیم شما خواهيم کردای
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کند واگر زن همان گونه که بارها یاد آور شدیم ازدواج وتشکيل خانواده یك هدف تکاملی در زندگی بشر است که درواقع ازقانون حاکم برطبيعت پيروی می 

اس تعاليم الهی ،زندگی خود را پایه ریزی کنند مسائل ومشکالت فراروی آنان قابل ومرد در زندگی مشترك خود به این جنبه تکاملی توجه داشته باشندوبر اس

 تحکيم بر تاکيد با  خانواده در مدیریت ضرورت و بنابراین مساله اصلی پژوهش  بررسی اهميت. حل است وجای بحث وگفتگو ودرگيری پيش نخواهد آمد

 خانواده است.
 

 مبانی نظری  .2

 استحکام خانوادهتأثیر اخالق در  .1.2

که خَلق شکل ظاهری اشياء است. غرایز، ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق ناميده  خُلق عبارت از شکل درونی انسان است، چنان»

اصالح و پيراستن قوای »اخالق را عبارت از (. غزّالی نيز 13: 1371)مهدوی کنی، « گویند شود و به اعمالی که از این خُلقيّات ناشی گردد، نيز اخالق می می

شود انسان با سهولت، آسانی و بدون تأمّل و اندیشه رفتار نماید. این حالت،  یافته در نفس است که باعث می داند. وی معتقد است اخالق، هيأتی رسوخ می« نفس

 (.1ـ36: 2، ج 1371غزّالی، )ر.ك؛ « زمينة صدور افعال پسندیده و نيکو و دوری از افعال زشت و ناپسند است

ای کامالً مستقيم و الزامی است؛ زیرا انسان جز در محيط امن و سازندة  شود که رابطة اخالق و خانواده، رابطه های اخالق، مشخّص می با رجوع به تعریف

سان که جویای کمال و گریزان از ضعف و نقص است، طالب باشد. بنابراین، ان خانواده، هرگز قادر به کسب آگاهی، کمال و رفع نواقص از نفس و رفتار خود نمی

های اخالقی اعضای آن و پرهيز از  ها، حاصل پایبندی باشد. به طور کلّی، استواری و محکم بودن خانواده حضور در خانواده و تحکيم روابط اعضای آن می

 خلقی است. کج

 اهمیّت تحکیم خانواده. 2.2

های  ، ریشه در اهميّت نهاد خانواده دارد. نهاد مقدّس خانواده، رکن بنيادین اجتماع بشری و محمل فرهنگ«تحکيم خانواده»اهميّت پرداختن به موضوع 

پـویا، سـالمت و پـایداری ای سـالم و  باشد. اوّلين شـرط داشـتن جـامعه ها، مرهون رشادت و ضاللت خانواده می گوناگون است تا آنجا که سعادت و شقاوت امّت

ترین  به عنوان برترین نسخة زندگی و عالی قرآن کریمهای سالم و امن پدید آمده است.  خانـواده اسـت. همة دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایة خانواده

خانواده، حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده راهنمای بشر برای دستيابی به حيات طيّبه، بخشی عظيم از آیات را به تنظيم و تعدیل روابط اعضای 

به صورت خاص مسایل  قرآنتواند انسان را برای دستيابی به بهترین راهکارها در تحکيم خانواده هدایت کند. برخی از سُوَر  است. رجوع به این آیات الهی می

گذاران آن یعنی زن و  کند که پایه ق و ... . اهداف خانواده و اقتضای تأسيس آن ایجاب میهای نساء، انسان، تحریم، طال کنند؛ مانند سوره خانواده را بيان می

تا وحدت و پویایی این شوهر، در تحکيم و پایداری این بنا، نهایت سعی خود را بکنند و با همان انگيزه که بر تشکيل آن اقدام کردند، بر دوام آن اصرار ورزند 

 .نهاد مقدّس تا پایان حفظ شود

ها را بر عهده دارد و اگر افراد نتوانند خانواده را تحکيم بخشند و  ترین نهاد در جامعة انسانی است که وظيفة تربيت و سازندگی افراد و انسان خانواده بنيادی

رسند.  ا مانده و به اهداف متعالی خود نمیآل برای نسل آینده بسازند و از فرهنگ ایمانی خود ج ای ایده توانند جامعه افرادی باایمان در آن پرورش دهند، نمی

خانواده، به  مقصود از تحکيم خانواده، فراگيری اصل اعتدال ميان همگان، حاکميّت اخالق و حفظ حقوق همة اعضاست. اگر هدف از برقراری زوجيّت و تشکيل

 ستای تحقّق این هدف باشد.ها در را است، الزم است که همة رفتارها و تعامل« سکونت و آرامش اعضا»، قرآنتعبير 

 ازدواج؛ گام نخست در تشکيل و استحکام خانواده
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درآمدی برای رسيدن به مقاصد عالی است. تاکنون کسی نتوانسته  ساز انسانيّت، و پيش ای خاصّ و منحصر به انسان نيست، ليکن در او زمينه ازدواج پدیده

کند. ادامة  ند؛ ازدواجی که ميان انگيزة جنسی و عشق و سعادت فرزندان حاصل از آن پيوند برقرار میاست در روابط زن و مرد چيزی بهتر از ازدواج ابداع ک

« ای نيست که در اسالم با ازدواج آباد شود تر از خانه هيچ چيز در نزد خدا محبوب»زندگی بدون عشق محال نيست، امّا دشوار است. پيامبر)ص( فرموده است: 

های خدا این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به واسطة  یکی از نشانه»فرماید:  در باب قانون ازدواج می ن کریمقرآ(. 11: 1370)مشکينی، 

 (.21لرّوم/)ا« های خدایی در این امر بر اندیشمندان آشکار است آنها آرامش بيابيد و ميان شما بذر رأفت و محبّت افشاند تا مایة بقای زندگی نوع باشد. نشانه

ای آفریده  یابد تا مسألة توالد و تناسل صورت گيرد و آنها به گونه های الهی آن است که هر فردی از بشر در برابر خود از نوع خود جفتی می یکی از این نشانه

« را در وجود دو نفر به امانت نهاده استرسد و این همان ميل جنسی است که خداوند آن  اند که محتاج یکدیگرند و هر یك با دیگری به کمال خود می شده

 (.418: 2، ج 1363)طباطبایی، 

رانی و  شود که اساس ازدواج یا نکاح که به معنی عمل همخوابگی است، بر همين حقيقت طبيعی است، نه شهوت از این آیات و روایات استفاده می

 گيری. لذّت

و اینکه هر زنی مختصّ شوهر خویش است و نيز احکام طالق، عُدّه، اوالد، ارث و نظایر اینها که همة احکام مربوط به حجاب، چگونگی انجام عمل همخوابگی 

اما در قوانين مربوط به روابط جنسی »...خواهد عمل همخوابگی به صورت بازی انجام نشود:  زند و می اسالم در این باره مقرّر کرده، پيرامون این حقيقت دور می

ربی حاضر در جریان است، اساس همخوابی زن و مرد یك نوع اشتراك در عيش است و کاری به زندگی مشترك در درون خانواده زن و مرد که در تمدّن غ

عفّت، حجاب و  ندارد. به همين دليل، متعرّض هيچ یك از احکامی که اسالم دربارة بستر زناشویی و فروعات آن وضع کرده نيستند و در آن قوانين، سخنی از

 (.99ـ102تا:  و رحيمی یگانه، بی 127ـ 163: 1384)ر.ك؛ غالمی، « شود امثال آن دیده نمیاختصاص و 

های یاد شده در قوانين اسالمی در باب ازدواج و قوانين غيراسالمی این است که اساس قوانين اسالمی مصالح و مفاسد واقعی بشر است  یکی از دالیل تفاوت

که قوانين و حقوق سکوالریستی در غرب متّکی بر  گيرد، در حالی لذا دستخوش تحوّالت و تطوّرات امور مختلف قرار نمیو واضع آن قوانين خداوند متعال است. 

جانبة انسان  جهانی را در نظر دارند و نه سعادت همه محوری است و با تعریف خاصّ از انسان و جهان پيوند خورده است و تنها جنبة مادّی و این اومانيسم و انسان

 (.393ـ399: 1375و جوادی آملی،  102ـ122: 9، ج1336ا )ر.ك؛ مطهّری، ر

دهد و زناشویی را یگانه وسيلة پيدایش  اسالم با تشویق به تشکيل خانواده که بهترین وسيله برای حفظ عفّت عمومی است، به ندای فطرت پاسخ مثبت می

کند، بلکه از این نيروی طبيعی به سود اجتماع و برای  در سر راه این امر طبيعی ایجاد نمی فرزندان درستکار و حفظ بقای نوع شناخته است و نه تنها مشکلی

های سعادت آدمی که آرامش روحی،  خواهد یکی از پایه نماید و عالوه بر اینکه به آرامش جسمی در زندگی زناشویی توجّه دارد، می برداری می زندگی فردی بهره

ارزش و  دوام گردیده که در برابر حوادث بی ة پيوند ازدواج تأمين سازد. اینکه پيوندهای زناشویی در عصر ما آنقدر سُست و بیاخالقی و فکری است نيز در سای

و افکار  شو، و این پيوندها به دنبال یك سلسله رؤیاها های زندگی توجّه نمی ها به واقعيّت گسلد، بدین علّت است که در اینگونه ازدواج کوچك به آسانی از هم می

 شود. کودکانه و تصوّرات خام بسته می

فرماید  کند که به تشکيل خانواده دست یازند. از سوی دیگر، دربارة یکی از موانع ازدواج، یعنی فقر مادّی و اقتصادی می اسالم همة مسلمانان را تشویق می

فرماید:  سازد. خداوند می نياز می قدم شوند، آنان را از فضل خویش بی اگر پيشدهد که  که فقر نباید مانع ازدواج گردد. خداوند به زن و مرد فقير مژده می

ذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ * وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّ وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن﴿

عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ وَلَا تُکْرِهُوا  حَتَّى یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ
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همسر خود را  مردان و زنان بى مِن بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ: کُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَن یُکْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَفَتَیَاتِ

سازد که خداوند  نياز مى گر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بىهمسر دهيد، همچنين غالمان و کنيزان صالح و درستکارتان را. ا

نياز گرداند! همچنين آن بردگانتان  دهنده و آگاه است. * نيز کسانى که امکان ازدواج ندارند، باید پاکدامنى پيشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بى گشایش

کنيد )که بعد از آزادى، توانایى  [ هستند، با آنان قرار داد ببندید. اگر رشد و صالح در آنان احساس مى خصوص براى آزاد شدنکه خواستار مکاتبه ]= قرار داد م

 ى دنيا مجبور بهزندگى مستقل را دارند(، و چيزى از مال خدا را که به شما داده است، به آنان بدهيد و کنيزان خود را براى دستيابى متاع ناپایدار زندگ

خواهند پاك بمانند، و هر کس آنها را )بر این کار( اجبار کند، )سپس پشيمان گردد،( خداوند بعد از این اجبار آنها  که خود مى خودفروشى نکنيد، در صورتی

 (.32ـ33/ النّور) ﴾غفور و رحيم است

يل خانواده دست یازند و از فقر مادّی و اقتصادی نترسند و اميد به کند که به تشک که اشاره شد، این آیه نخست همة مردان و زنان مجرّد را تشویق می چنان

 سازد. نياز می قدم شوند، آنان را از فضل خویش بی دهد که اگر پيش لطف و عنایات خداوند داشته باشند. خداوند به زن و مرد فقير مژده می

 عوامل پایدارى و استحکام خانواده. 2.3

اى. و یا مربوط به مسائلى در جامعه که خانواده با آن رو به روست. و یا در  ماهيت خانواده است، و یا مربوط به عوامل زمينهاین عوامل یا مربوط به اصل 

 .نهایت مربوط به عوامل کامالً فردى بين زن و شوهر یا هر کدام آنها است

 

 تمایل و کشش طبیعى -الف 

بود با  ها لذت بخش نمى داشت که آنها را به سوى جنس ميل دهد و اگر عمل توليد مثل براى آن ىاگر در موجودات زنده عاملى طبيعى و درونى وجود نم

شد و این حکمت الهى است که موجودات زنده، بخصوص حيوانات را که حرکت ارادى دارند، داراى کشش  سرعت هر چه بيشتر نسل موجودات زنده منقرض مى

( 7)شعراء/ « أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ کَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ»زوجيّت را بر سيستم حيات جارى ساخته است.  درونى براى توليد مثل قرار داده و قانون

ه افشانى و تلقيح در این نياز به صورت تماس جنسى در حيوانات، و گرد« اند که چقدر در آن از هر گونه جفتهاى زیبا رویانيدیم؟ مگر در زمين ننگریسته»

یابى نيازى جدى است. نه تنها براى ادامه نسل که براى تأمين  شود. در انسان مانند دیگر موجودات زنده، جفت گياهان، سبب توليد مثل و به بارنشستن مى

کُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَنيِنَ وَ حَفَدةً وَ رَزَقَکُمْ مِنْ الطَّيِّباتِ أفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجاً وَ جَعَلَ لَ»بخشهاى عاطفى و اجتماعى زندگى . 

پاکيزه به شما روزى  و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد، و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهایى( »72)نحل/ « اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ

نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأتُوا حَرْثَکُمْ أنَّى شِئْتُمْ وَ قَدَّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا « »ورزند؟ آورند و به نعمت خدا کفر مى بخشيد. آیا )باز هم( به باطل ایمان مى

زنان شما کشتزار شما هستند، پس از هر جا )هر گونه( که خواهيد به کشتزار خود )در( آید، و براى )آخرت( ( »223بقره/ ) «يِنَأَنَّکُمْ ماُلَقُوهُ وَ بَشِّرْ الْمُؤْمِن

نسان این نياز آن قدر در ا« خودتان )توشه( از پيش بفرستيد. و تقواى الهى پيشه کنيد، و بدانيد که شما خدا را مالقات خواهيد کرد، و مؤمنان را بشارت بده.

کند آن مانع رابرطرف کند، و حتى اگر بطور موقت هم  شدید است که اگر مانعى بر سر راه ارضاى طبيعى آن قرار بگيرد انسان به هر قيمت ممکن تالش مى

نَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتَانُونَ اُحِلَّ لَکُمْ ليلةَ الصِّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ هُ»شود.  مانعى وجود داشته باشد براى انسان سنگين تمام مى

الل گردیده است. آنان در شبهاى روزه همخوابگى با زنانتان بر شما ح( »187)بقره/« أنفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَيْکُمْ وَ عَفَا عَنْکُمْ فَاآلنَ بَاشروُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا کَتَبَ اللَّهُ لکم...

کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس  دانست که شما با خودتان ناراستى مى براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد. خدا مى
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در آغاز مسلمان حق غذا خوردن در شبهاى « لب کنيد.توانيد( با آنان همخوابگى کنيد، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته ط اکنون )در شبهاى ماه رمضان مى

ماندند، و نيز حق همبستر شدن در شبهاى ماه رمضان نداشتند. این آیه با به  برد تا شب دیگر گرسنه مى ماه رمضان را نداشتند، اگر قبل از افطار خوابشان مى

داد بسيارى از مسلمانان به خود خيانت کرده و مرتکب کار حرام شوند. تنها موردى که دارد، زیرا ممکن بود تع رسميت شناختن این نياز این ممنوعيت را بر مى

. نشوز و تمرّد از لحن قوانين حقوقى قرآن شدّت یافته، مواردى است که زن، بدون دليل موجّه از این تعهّد شانه خالى کرده و به نياز طبيعى مرد پاسخ ندهد

وَ إِنْ امْرَأَةٌ »گيرند، و باید به توافقى منطقى برسند.  نان نيست، شوهران هم اگر ناشز باشند، مورد بازخواست قرار مىپاسخگویى به نياز جنسى فقط در مورد ز

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنوُا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  يْرٌ وَ أُحْضِرَتْخَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَالَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَيْبنَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَ

 و اگر زنى از شوهر خویش بيم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد، بر آن دو گناهى نيست که از راه صلح با یکدیگر، به آشتى گرایند؛ که( »128)نساء/ « خَبِيراً

ت. و )لى( بخل )و بى گذشت بودن(، در نفوس، حضور )و غلبه( دارد؛ و اگر نيکى کند و پرهيزگارى پيشه نمایيد، قطعاً خدا به آنچه انجام سازش بهتر اس

ان صرفاً دین که بر اساس کتاب تشریع است، مطابق با کتاب تکوین این نياز را به رسميت شناخته است، امّا از آنجایى که کششهاى انس« دهيد آگاه است. مى

 .غریزى نيست، شبه غریزى است، دین کيفيت ارضا و محدودیتهاى آن را بيان کرده است تا انسان را از ميان حيوانات بيرون بياورد

 

 نیاز عاطفى و روحى -ب 

توان از آن به عنوان نياز عاطفى و  مىعالوه بر گرایش جنسى و غریزى مرد به زن و زن به مرد، باید از عامل دیگرى یاد کرد که فراتر از تمایل جنسى است و 

انواده و در روحى یاد کرد. انسان که جویاى انس و الفت است و در سایه محيط جمعى احساس آرامش روانى دارد، این احساس را به شکل کاملترى در محيط خ

وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ » (189)اعراف/ « وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَسْکُنَ إِلَيْهَاهُوَ الَّذِى خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ »کند.  پرتو حضور و الفت همسر تجربه مى

آید که معناى  این کاربردها به خوبى به دست مى ( از21)روم/ « تَفَکَّروُنَأَنْفُسِکُم أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَ

لهره و صرف آرامش همان چيزى است که انسان پس از اضطراب، خستگى و نگرانى و یا امنيت پس از خوف و ترس به دست بياورد. انسان پس از روزى پرکار، د

یابد تا روزى دیگر را با اميد و نيرو آغاز کند. انسان در ميان تالش و  ر نيرو مىکند و این تاریکى آرامش شبانه، بار دیگ انرژى، شب را دارد که در آن استراحت مى

هاى زندگى، کسى را با عواطفى زیبا و ژرف دارد که مانند آبى بر آتش، خستگى، دلهره، نگرانى و اضطرابهاى او را فرو  تنهایى، نگرانى و نياز، خشونت و دلهره

د را به یاد داشته باشند، خانواده مستحکم باقى خواهد ماند و راه خویش را به سعادت و خوشبختى ادامه خواهد داد. نشاند. هر گاه همسران این نقش خو مى

هر چند در قرآن وقتى مخاطب هم زنان و هم مردانند، باز  -کند. مخاطب ظاهراً مردان هستند  شایان توجه است که قرآن آرامش روانى را براى مردان بيان مى

خطاب این مطالب به مردان است تا توجه کنند که  -1امّا در این مورد ممکن است که مذکّر آمدن واژه به این دليل باشد که:  - آید لفظ مذکر مى هم فعل به

ممکن است آیه  -2زنانشان امانت الهى هستند و سبب آرامش روانى ایشانند، و شفقت با آنها نجات از عذاب خداوند و رسيدن به بهشت الهى را در پى دارد. 

دهد  برخى از دالیل نشان مى»اشعار به این معنا داشته باشد که زنان بيشتر از مردان از این هنر برخوردار هستند که همسرانشان را به آرامش روحى برسانند. 

 2«ازدواج براى مردان بيشتر است تا براى زنان.رساند که فائده  کنند، و این مى مردان ازدواج نکرده نسبت به زنان ازدواج نکرده کمتر احساس خوشبختى مى

درصد احتمال این که افراد ازدواج کرده به »شود که شخص از بيمارى روانى رنج نبرد، و این در افراد ازدواج کرده بيشتر وجود دارد:  آرامش روانى سبب مى

اند یا شوهرشان فوت کرده  دانى که از زنانشان جدا شده یا زنانى که طالق گرفتهبيمارى عقلى و روانى مبتال شوند کمتر است، به نسبت افراد ازدواج نکرده، مر

 2/53 5/09 1/13عزب با طالق جدا شده بيوه )شوهر مرده( مردان  3است. )درصد این احتمال ابتالى مجردان را به نسبت به متأهلين در جدول زیر ببينيد(

 (.1386)علوی نژاد، 1/43 2/80 1/74زنان 



 

6 

 

 رل تمایالت جنسى و جهت دهى آن به سمت نظام همسرىکنت -ج 

یابد ؛ دلدادن به صورتهاى زیباتر از همسر، همسر  اى به سر بيننده راه مى نگاه نداشتن چشم و دل از نامحرم، کمترین اثرش این است که هر روز هوس تازه

سازد. همين  آورد و از سوى دیگر بنيان خانواده را متزلزل مى نامشروع را فراهم مى دهد، از یکسو زمينه روابط آزاد و را در نظر مرد تکرارى و نازیبا جلوه مى

عقب افتادن ازدواج  مسأله خانواده را در غرب تهدید کرده است؛ آزادى جنسى در اثر آزادى روابط، نه تنها تماس جنسى پيش از ازدواج را ترویج کرده و سبب به

شود. گسترش  کند؛ و سبب گسترش هوس بازى و در نتيجه طالق مى و مردان متأهل را نيز تشویق به بى بند و بارى مى شود، بلکه زنان یا بى ميلى به آن مى

جنسى داشته باشند، تماس جنسى پيش از ازدواج یکى از عوامل ویرانى بنياد اصل خانواده است. اگر مردم پيش از ازدواج به آسانى بتوانند با جنس مقابل تماس 

جامعه  زه تشکيل خانواده به عنوان نيازى ضرورى و عاجل او را به سوى تشکيل خانواده نخواهد کشاند. متأسفانه یکى از آثار شوم فرهنگ الحادى ودیگر انگي

د آزادیهاى کاهش نفوذ مذهب و شای»کند. این اظهارات یك مورّخ اجتماعى است:  سکوالر تماس جنسى بدون ازدواج است که خانواده را از ریشه تهدید مى

خانواده، مانند  .شدند، بدون این که به عقد قانونى یکدیگر درآیند کردند و حتى داراى فرزند مى جنسى منجر به افزایش تعداد زوجهایى شد که با هم زندگى مى

شده باشد نبود. این امر بویژه در کشورهایى جامعه بورژوازى گذشته، دیگر یك واحد کارى که بر مبناى تقسيم کار بين شوهر نان آور و همسر خانه دار ایجاد 

البته در سایر  .رفت که به سبب شرایط اقتصادى یا نفوذ مذهب، خانواده همچنان مرکز زندگى بود، سرآغاز تجدید ساختارى اساسى در جامعه اروپا به شمار مى

ى و معنوى، فردى و اجتماعى زندگى انسان را مورد توجه جدّى خود قرار اسالم به عنوان دینى که ابعاد ماد 4«مناطق اروپا چنين وضعيتى کمتر وجود داشت.

هاى انحرافى را  بایست با تدابيرى راه تحکيم بنياد خانواده و اساساً تشکيل خانواده را تسهيل و هموار کرده و راه داده است، به این مسأله نيز عنایت داشته که مى

هشدارهاى اخالقى اعتقادى و تربيت  -2وضع قوانين خاص اجتماعى براى روابط زن و مرد  -1راه دنبال کرده است:  سدّ کند. اسالم این ایده و ارزش را از دو

شود که  ها و دستورهاى اسالم آمده است، سبب مى این دو عامل که به صورت قوى و نيرومند در آموزه .نفوس و تقویت نيروى شناخت و اراده و تقوا در آنان

صحيح و سالم نيازهاى شبه غریزى خویش تالش کند و مقدمات تشکيل خانواده را فراهم کند. چه این که تخلف از مرزهاى عفاف کيفر شخص براى تأمين 

 هاى خاصّى ارائه شده است که با وجود تفاوت لحن و بيان، در مجموع شدید الهى را در پى خواهد داشت. در قرآن این موضوع تحت عناوین و رهنمودها و توصيه

 :کند، از آن جمله ایده و هدف مشترکى را دنبال مى

انُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.... وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ. إِالَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَ» ضرورت حفظ عفاف و پرهيز از حریم شکنى -1

براستى که مؤمنان رستگار شدند، و همانان که پاکدامنند، مگر در مورد ( »7-5و  1)مؤمنون/ « ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ مَلُومِينَ. فَمَنْ

 «.در گذرندگانند اند، که در این صورت بر آنان نکوهشى نيست. پس هر که فراتر از این جوید، آنان از حد همسرانشان یا کنيزانى که به دست آورده

قُلْ لِلْمُؤْمِنيِنَ یَغُضُّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبيِرٌ بِمَا » گيرى از حجاب و عفاف براى حفظ تعادل و تمایل سالم بهره -2

جُيُوبِهِنَّ وَ الَ یُبْدِیِنَ  رِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ الَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىیَصْنَعُونَ. وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَا

 أَیْمَانُهُنَّ أَوْ نَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْزِینَتَهُنَّ إِالَّ لِبُعُو لَتِهِنَّ أوْ آبائهنّ اَو آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أوْ أبْنَائِهِنَّ أوْ أبْ

اتِ النِّسَاءِ وَ الَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا یُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ التَّابِعينَ غَيْرِ اُوْلِى الْأَرْبَةُ مِنْ الرِّجَآلِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَروُا عَلَى عَوْرَ

و پاکدامنى ورزند و دیدگان خود را )از هر نامحرمى( فرو ببندند »و به زنان با ایمان بگو: » (31-30)نور/ « جَميعَاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحوُنَ.

یورهایشان را زیورهاى خود را برگردن خود آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعاً از آن پيداست. و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش )فرو( اندازند، و ز

ران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پس

اند، آشکار نکنند؛ و  نيازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده بى (زنان )همکيش( خود یا کنيزانشان یا خدمتکاران مرد که )از زن
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دد. اى مؤمنان، همگى )از مرد و زن( به درگاه خدا توبه کنيد، دارند معلوم گر چه از زینتشان نهفته مى اى به زمين( نکوبند تا آن پاهاى خود را )به گونه

مسلمان،  گرفتن از زنان صلى اهلل عليه وآله وسلم هنگام بيعت مسأله عفاف آنقدر در اسالم مهم است که رسول گرامى اسالم« تا رستگار شوید.

 (.1386)علوی نژاد،  .داد از مواد بيعت قرار مى عنوان یکى عفت را به مسأله

 وَ الَ یَزنِينَ وَ الَ یَا أَیُّهَا النَّبِىُ إِذْ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ الَ یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ الَ یَسْرِقْنَ» پاکدامنى از تعهّدات اصلى و مهم پيمان دینى  -3

)ممتحنه/ « اللَّهَ غَفُورٌ رَحيِمٌ ینَهُ بَيْنَ أیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ الَ یَعْصِينَكَ فِى مَعْروُفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّیَقْتُلْنَ أَوْالَدَهُنَّ وَ الَ یَأْتينَ بِبُهْتَان یَفْتَرِ

شریك نسازند، و دزدى نکنند، و زنا نکنند، و اى پيامبر، چون زنان با ایمان نزد تو آیند که )با این شرط( با تو بيعت کنند که چيزى را با خدا ( »12

هاى حرامزاده پيش دست و پاى خود را با بهتان )و حيله( به شوهر نبندند، و در )کار( نيك از تو نافرمانى نکنند، با آنان  فرزندان خود را نکشند، و بچه

اى پاك و طاهر داشته باشند، و زنان  از آنجایى که مؤمنان، باید خانواده« بيعت کن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه، زیرا خداوند آمرزنده مهربان است.

 (.1386)علوی نژاد،  د.کنن و مردان پاك، با پاکان ازدواج مى

لِلطَّيِّباتِ اُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ  الْخبيثَاتُ لِلْخَبِيثينَ وَالْخَبيثُونَ لِلْخَبيِثَاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبوُنَ» اهميّت انتخاب همسر پاکدامن  -4

زنان پليد براى مردان پليدند، و مردان پليد براى زنان پليد. و زنان پاك براى مردان پاکند و مردان پاك براى زنان ( »26)نور/ « مَغْفرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ

 (.1386)علوی نژاد،  «.رند، براى آنان آمرزش و روزى نيکو خواهد بودگویند بر کنا پاك، اینان از آنچه درباره شان مى

)نور/ « لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَالزَّانِى الَ یَنکِحُ إالَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِيَةُ الَ یَنکِحُهَآ إِالَّ زَانٍ أَوٌْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَ»ممنوعيّت همسرى با روسپيان و آلوده دامنان -5

نه ازدواج( مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرك را به همسرى نگيرد، و زن زناکار، جز مرد زناکار یا مشرك را به همسرى نگيرد، و بر مؤمنان این )گو( »3

 (.1386)علوی نژاد،  «.حرام گردیده است

 گرمابخشى به روابط همسران از طریق اعطاى محبّت و مودّت ویژه به آنان  -د

تواند خانواده را از خطر  ( محبت مى21)روم/ « و جعل بينکم مودة»شود:  کند که بين زن و مرد برقرار مى ن از مودّت به عنوان نعمت الهى یاد مىقرآ

فرماید  خواهند محبوب خود را از دست بدهند، دورى محبوب دشوار و تلخ است. خداوند مى اضمحالل حفظ کند، دوستى به این معنى است که طرفين نمى

تر شدن طالق. محبت  کند، بخصوص با آسان ایم. پس هر چيزى که محبت را کم کند، خانواده را تهدید مى دوستى را در اساس خلقت زن و مرد قرار داده

مانند کاالیى خرید و  تواند شخصيت سالم و متعادلى داشته باشد. درست در زمانى که زن ترین نيازهاى انسان است، بدون محبت انسان نمى یکى از اساسى

شد قرآن آمد و مهمترین مسأله را در خانواده محبت قرار داد. به زن شخصيت انسانى بخشيد، و سپس ازدواج را  شد، به ارث گذاشته یا تعویض مى فروش مى

یك فاکتور مهم در زندگى زناشویى مطرح شود. و محبت در این ميان به عنوان  از شکل تصاحب زن به قالب ازدواج درآورد؛ یعنى زوجيت، فردى دو تا مى

 (.1386)علوی نژاد،  .اى دارد؛ در نظریه مزلو، محبت در سلسله نيازهاى اساسى قرار دارد شناسى جدید محبت جایگاه ویژه شد. در روان

 تشویق به مهرورزى و تقویت آن از طریق پاداش اخروى -ه 

ت به همسر و جفت خویش احساس لطفى دارد که در مورد انسان اوج آن و آگاهانه آن را تحت عنوان انسان بلکه موجود زنده به طور طبيعى و غریزى نسب

هاى اعتقادى و ایمانى، در صدد تقویت آن برآمده است.  توان مشاهده کرد. امّا اسالم عالوه بر تأیيد این روحيه، از طریق ظرفيّت محبت، شفقت و رحمت مى

داند. این تصویر زیبا را ببينيد، بهشتيان غرق نعمات الهى و لذتهاى جاودانه و بى نقص بهشتى  از خصوصيات اهل بهشت مىقرآن شفقت نسبت به خانواده را 

فِى أَهْلِنَآ  قَالُوا إِنَّا کُنَّا قَبْلُ»گویند، ما پيش از این در دنيا با خانواده خویش مشفق بودیم:  کنند، از این که چطور شد به بهشت آمدند، مى با هم گفت و گو مى
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ما پيش از این در ميان خانواده خودمان با شفقت ( »28-26)طور/ « رُّ الرَّحيِمُمُشْفِقيِنَ. فَمَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَ

 (.1386)علوی نژاد،  «.ز عذاب جهنم نگاهداشتبودیم. پس خداوند بر ما منت نهاد و ما را ا

 تحکیم تکوینى خانواده از طریق فرزند و تحکیم مضاعف آن از طریق حقوق و قوانین الهى  -و

ز شود که پدر و مادر با توجه به وجود او، برخى ا فرزند چون وجود مشترك پدر و مادر را در خود دارد، و سرنوشت او براى هر دو مهم است، سبب مى

شده است. گاه به نامالیمات را تحمل کرده و زود تصميم به جدایى و فروپاشى خانواده خویش نشوند. در قرآن کریم به این نياز انسان بارها و بارها اشاره 

زَکَرِیّا رَبَّهُ، قالَ رَبِّ هَبْ لى مِنْ  هُنالِكَ دَعا»کند:  صورت عادى و گاه به صورت ذکر نعمت الهى. یکى از این موارد، آن جا است که زکریاعليه السالم دعا مى

پروردگارا! از جانب خود، فرزندى پاك و »آن جا بود که زکریا پروردگارش را خواند )و( گفت: » (38)آل عمران/ « لَدُنْكَ ذُرِّیّةً طَيّبةً اِنّكَ سَميعُ الدُّعاء

هاى سالم و کامل قرآنى است، از این که خداوند در پيرى،  يه السالم، که الگوى انسانعل و حضرت ابراهيم« پسندیده به من عطا کن، که تو شنونده دعایى.

« الحمدُللَّهِِ الّذى وَهَبَ لى عَلَى الکِبَر إِسماعيل و إسحاق إنّ ربّى لَسَميعُ الدُّعاء»کند:  عليهما السالم را بدو عنایت کرده است شکرگزارى مى اسحاق و اسماعيل

در مواردى هم « س خداى را که با وجود سال خوردگى، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد، به راستى پروردگار من شنونده دعا است.سپا( »39)ابراهيم/ 

 اى آفریده که زحمت به دنيا آوردن، بزرگ ( خداوند در قبال این که والدین را به گونه72کند. )نمل/  خداوند، این پدیده ارزشمند را نعمت بزرگ معرفى مى

هاى دیگر قابل مقایسه و جا به جایى نيست. ابراهام  کردن و مراقبت فرزندان را بر دوش بگيرند، به آنان لذّت را عطا کرده است این لذّت با بسيارى از لذّت

کند،  نشناختى خود را عوض مىهارولد مزلو، از پيشگامان روانشناسى انسان گرا )یا به تعبير خود او نيروى سوم( که با تولد اولين فرزندش، دیدگاه روا

گوید از ميان کسانى که از بازداشتگاههاى نازى رهایى یافته بودند،  ، یا فرانکل که مى5تواند این عواطف را تفسير کند بيهاوریسم( نمى)گوید رفتار گرایى  مى

اموش کردند، اما آنهایى که در بيرون کسى منتظر آنان نبود، تر با زندگى کنار آمدند و رنجها را فر آنهایى که کسى داشتند که به آن دلخوش باشند راحت

عالقه به فرزند به عنوان یك نياز عاطفى در انسان بسيار شدید است، و  6فهمد. غالباً به زانو در آمدند، معناى داشتن کسى را که به او دل ببندیم بهتر مى

کند و تجلى اوج دوستى فرزند در  ى پراحساسى را نسبت به درخواست فرزند مطرح مىقرآن در مورد حضرت ابراهيم و حضرت زکریاعليهما السالم دعاها

دهد. در قرآن کریم ترتيب بيان مطالب معنى دار است، به تلویح این مطلب مورد اشاره قرار گرفته  عليهما السالم خودش را نشان مى داستان یعقوب و یوسف

فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ. یَوْمَ یَفرُّ الْمَرْءُ مِنْ »عالقه به خواهر و برادر، حتى والدین باشد. در سوره عبس آمده است: تواند پررنگتر از  است که عالقه به فرزند، مى

این آیات از هول عظيم روز قيامت سخن به ميان آمده است ( در 37-33)عبس/ « ءٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِيِهِ لِکُلِّ امْرِى .أَخِيِه. وَ أُمِّهِ وَ أَبِيِهِ. وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيِهِ

کند، و از مادر و پدرش )که او را به دنيا آورده، با عشق و محبت و مراقبت بزرگ  که در آن روز شخص از برادر خویش )که دست و بازوى اوست( فرار مى

کند، سپس به پدر و مادر و سپس به  کند. اینکه قرآن از برادر آغاز مى ( فرار مىاند( و از همسر و فرزندان خویش )که در دنيا دلبستگى اصلى او بودند کرده

رسد، به این معنا است که مطابق قاعده ادبى قدم به قدم درجه وابستگى بيشتر شود و تا ترقى از پایين به باال باشد. این واقعيت در  همسر و فرزندان مى

تواند  مادران به فرزندان خویش بيشتر از توجه به هر کس دیگرى است... لذا داشتن فرزند در زندگى مى زندگى ملموس است. یعنى این که توجه پدران و

ترى بين پدر و مادرش باشد، به خصوص در دنيایى که تکيه بر محسوس است، فرزند موجودى است که وجود خارجى  عامل استحکام خانواده و رابطه محکم

دین را به خویش معطوف کند و سبب شود که والدین، احساس کنند یك موجود واقعى و محسوس وملموس آن دو را به تواند خاطر وال و ملموس دارد، مى

یك نظریه جالب »کشاند:  دهد. لذا وجود فرزند، به طور طبيعى وبراى انسانهاى سالم از عوامل مهمى است که شخص را به سوى ازدواج مى هم پيوند مى

کند سه عامل افراد را  شناسى آلمانى مولر لير در کتاب تحول ازدواج در دوران معاصر اظهار شده است. وى خاطر نشان مى جامعه درباره علل ازدواج از طرف
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 در خانواده امروز امریکا طالق نسبتاً فراوان است. قسمت اعظم طالقها» 7«به طرف ازدواج کشانيده است که عبارتند از: نياز اقتصادى،ميل به فرزند و عشق

گيرند و یا  گذشته از این در امریکا بيش از نيمى از زنان و شوهرانى که طالق مى .اند گيرد که تنها مدت کمى است ازدواج کرده بين زوجهایى صورت مى

زوجهاى بى  دهند از داشتن فرزند محروم هستند. بر طبق آمارى که اداره بيمه زندگى متروپوليتن منتشر ساخته است حد متوسط طالق بين طالق مى

در هزار و در  7/6هایى که دو فرزند دارند  در هزار و در ميان خانواده 11/6در هزار خانواده است. در ميان خانواده هایى که یك فرزند دارند  15/3فرزند 

شود که فرزندان ندارند و یااین  ىدرصدطالقها براى زوجهایى جارى م 85در هزار است و بطور کلى  4/6خانواده هایى که بيش از سه فرزند دارند  ميان

 (.1386)علوی نژاد، 8«فقط صاحب یك فرزند هستند. که

 هاى انحراف جنسى، به منظور تحکیم روابط همسرى مسدود ساختن راه -ز 

ن عمل در هر دو طرف دیده نشده است و این حکایت از غيرطبيعى بودن این روشها دارد. ای -جز انسان  -همجنس گرایى یا لواط، که در نظام طبيعت 

خداوند خطاب انحراف است و کيفر شدید الهى را در پى دارد. قرآن کریم درباره قوم لوط عذاب شدیدى را در دنيا اعمال کرد و در آخرت وعده داده است. 

ست، چرا زنان را رها کرده و دنبال مردان دهد که زنان براى شما آفریده شده ا ترین گناه در روابط جنسى بودند، تذکر مى به قوم لوط، که آلوده به زشت

زدند، و این  آید که همجنس بازان دوره حضرت لوط نيز از تشکيل خانواده با یك زن سرباز مى روید، آنان این تذکر را ناشنيده گرفتند. از این آیات بر مى مى

أتَأتُونَ الذُّکْرَانَ مِنْ الْعَالَمينَ. وَ تَذَروُنَ مَا »کند.  کيفر سختى دچار مى یعنى تأثير مخرب همجنس بازى بر اساس خانواده. در نهایت هم خداوند آنان را به

رینَ. وَأمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ مِنْ الُْمخْرِجيِنَ.... ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَ خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادوُنَ. قَالوُا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یَا لوُطُ لَتَکُونَنَّ

( در این آیات همجنس بازى آنان سبب فروگذارى همسرانشان شمرده شده که سبب شده است خانواده از هم بپاشد. و 173-165)شعراء/ « الْمُنذَریِنَ.

شود. در تاریخ اروپا بخصوص پس از جنگ جهانى،  الهى مى همين گناه بزرگ و عمل خالف فطرت و مخالفت حکمت زوجيت، سبب فرود آمدن عذاب

عامل »دانان و جامعه شناسان بدور نماند:  فرهنگ ليبراليستى در نهایت به قانونى شدن همجنس بازى منتهى شد و اثر آن نيز بر کيان خانواده از نظر تاریخ

زیرا  -روى هم، احتمال ازدواج کردن اروپایيان نسبت به دو قرن پيش بيشتر شده بود،  گذاشت. بر فرهنگى نيز به شکل کامالً آشکار بر نرخ ازدواج تأثير مى

تر شدن همجنس بازى به تدریج بر  و فرصت اشتغال مناسبى فراهم آید. هر چند علنى -اى خالى شود  الزم نبود منتظر بمانند کارگاه پيشه ورى یا مزرعه

 (.1386، )علوی نژاد9گذاشت. تعداد ازدواجها تأثير مى

 تقسیم وظایف حقوقى و اجتماعى میان زن و مرد بر اساس اقتضائات طبیعى -ح 

ل اقتصادى کار زنان در بيرون از خانه چند جنبه دارد: کوچك و حقير شدن خانه دارى، فرزند دارى و شوهر دارى از نظر زن. متکى شدن به خود، استقال

شدن در کارهاى ضرورى مادرانه و همسران در منزل و حتى در صورتى که به این کارها بخواهد تن بدهد، زن، و جرأت اقدام به درخواست طالق. بى حوصله 

واهد شد که زنان و در نتيجه از عهده دادن محبت مادرانه به فرزند و محبت کافى متقابل بين زن و شوهر بر نخواهد آمد. کار زنان در بيرون از خانه سبب خ

از خانه با زنان و مردان فراوان دیگر برخورد داشته و همسران خود را با آنان مقایسه کنند و درموارد فراوانى آرزو کنند که کاش و مردان اجنبى در بيرون 

هاى جنسى کشيده شود نيز کم نخواهد بود، بخصوص اگر حضور زنان بدون رعایت  این زن یا مرد به جاى همسر من بود.... و مواردى که گفتگوها و شوخى

، که خود بط اخالقى و دینى، همراه با جلوه گرى و آرایشهاى زنانه باشد. اگر به خيانت نيانجامد، سبب نارضایتى از وضعيت خانوادگى خود خواهد شدضوا

جمعيت زنان به  اى تقریباً دو برابر این نسبت در ميان نسبت طالق در ميان زنان شاغل و حرفه»عامل مهمى در سردى روابط و یا فروپاشى آن خواهد شد. 
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شود که نرخ طالق براى زوجهایى که زن نيز شاغل  شغلى شوهرها، هر چه که باشد، معلوم مى -شود. با توجه به گروه بندى اجتماعى  طور کلى، بالغ مى

برابر )این نرخ در گروه( دوم بالغ رود. نسبت )نرخ طالق در گروه( اول به طور متوسط به چهار  است به مراتب از آنهایى که زن داراى شغل نيست فراتر مى

تلقى « شغل رسمى و درآمدى مستقل»اى که در گذشته زنان آن به طور سنتى فاقد  امروزه افزایش زنان شاغل در طبقه متوسط )همان طبقه» 10«گردد مى

ر شده است. زنان در تمام سطوح، و به ویژه از نظر اى عمده و نوین است که به بروز تغييراتى مهم در نقشهاى زناشویى وفرزند دارى منج شدند( پدیده مى

آمد چنين وضعى همانا  پى .درصورت جدایى زن و شوهر، زن مطلقه از استقالل نسبى برخوردارخواهد بود این که اند؛نتيجه یافته اقتصادى، استقالل بيشترى

مادرى را به طور تکوینى و تشریعى بر عهده زن گذاشته است این حق راهم به خداوند حکيم که وظيفه  11«افزایش در تعداد زنان متقاضى طالق بوده است.

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ »او داده است که به فکر معاش نباشد، مخارج خوراك و پوشاك و نيازهاى زندگى او را برعهده مرد گذاشته است: 

ا الَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ تُمَّ الرِّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْروُفِ الَ تُکَلِّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَهَلِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُ

لَيْکُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْروُفِ وَ اتَّقوا اللَّهَ تَرَاضَ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فاَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعوُا أَوْالَدَکُمْ فاَلَ جُنَاحَ عَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَاالً عَنْ

( اسالم با کار زن در بيرون از خانه در صورت نياز، مخالفتى ندارد، در شرایطى حتى کار زن در بيرون از خانه 233ره/ )بق« وَاعْلَموُا أنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصيرٌ

ت هم تواند سبب استحکام یك خانواده شود. اما در اروپا مسایل فرهنگى، مانند آزادى جنسى، همجنس بازى، مسأله مد و لباس و... نيز دست به دس مى

 (.1386)علوی نژاد،  .ند که کار زنان عاملى براى طالق و شکست ازدواجها شوددادند و سبب شد

 روش تحقیق 

شامل فرایندی منظم و گام به  Library research ای های کتابخانه روش. برای بررسی پژوهش حاضر از روش مروری و کتابخانه ای استفاده شده است

ای همواره الزم  گيرد. در طول فرایند یك مطالعه کتابخانه گام است که برای گردآوری اطالعات جهت نگارش یك مقاله یا ارائه یك سمينار مورد استفاده قرار می

گيرد، ولی در بعضی از  امی تحقيقات علمی مورد استفاده قرار میاست که پژوهشگر به عق برگردد و اطالعات قبلی را دستکاری، تعدیل و بازنویسی نماید. در تم

ای است و از آغاز تا انتها متکی بر  شود و در بعضی از آنها موضوع تحقيق از حيث روش، ماهيتاً کتابخانه آنها در بخشی از فرآیند تحقيق از این روش استفاده می

نيز مورد استفاده قرار  پژوهشی-مقاله علمیاست و در  مقاله مروریترین ابزار در نگارش یك  ای مهم نهای است. روش تحقيق کتابخا های تحقيق کتابخانه یافته

 .شود از این روش استفاده زیادی می روش فراتحليلو  روش فراترکيبشامل  فرامطالعهگيرد. در تحقيقات کيفی مانند  می

ای ندارند نيز  يت کتابخانهشود. در تحقيقاتی که ظاهرا ماه ای و ميدانی تقسيم می های کتابخانه به دو دسته روش های گردآوری اطالعات روشبطور کلی 

ای در تحقيق خود هستند. در این گروه تحقيقات اعم از توصيفی، علی، همبستگی، تجربی و غيره، پژوهشگر باید  های کتابخانه پژوهشگران ناگزیر از کاربرد روش

فيش استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از  ای های کتابخانه ادبيات و سوابق مسئله و موضوع تحقيق را مطالعه کند. در نتيجه، باید از روش

 .یا جدول و فرم ثبت و نگهداری نماید و در پایان کار نسبت به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند برداری

 برای زندگیمدیریت خانواده؛ برنامه ای مدون . 2.4

و رحمت می  اسالم به عنوان مکتبی انسان ساز بيشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربيت، مهد مؤدت

يازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از شمرد. لذا سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صالح و فساد این بنا می داند و هدف از تشکيل خانواده را تأمين ن

  .جمله دستيابی به سکون و آرامش بر می شمارد

https://parsmodir.com/db/research/review-article.php
https://parsmodir.com/db/research/resarticle.php
https://parsmodir.com/db/research/meta-study.php
https://parsmodir.com/db/research/meta-synthesis.php
https://parsmodir.com/db/research/meta-analysis.php
https://parsmodir.com/db/research/data-collection.php
https://parsmodir.com/com/flv.php
https://parsmodir.com/com/flv.php
https://parsmodir.com/com/flv.php
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خانواده عامل انسان ها در خانواده به هویت و رشد شخصيتی دست می یابند و در خانواده های سالم و رشيد به تکامل معنوی و اخالقی نایل می شوند. لذا 

  .ضا خویش است که در تحوالت اساسی جوامع نقش عمده ای ایفا می کنندکمال بخشی، سکونت، آرامش و بالندگی به اع

ری است. با توجه به اهميت خانواده در زندگی اجتماعی جوامع پيشرفته و اهميتی که در نظام اجتماعی اسالم دارد، بررسی آن از نظر علمی امری ضرو

  .تاسر دنياستمدیر خانواده عنوانی برای ميليون ها زن و بعضی از مردان در سر

ا خانواده ها، مدیریت خانواده یك فعاليت و کار تمام وقت است اما در کشور ما هنوز این فعاليت به صورت علمی تبيين نشده و حوزه آن ناشناخته است. لذ

دد هستيم به بررسی علمی ابعاد مدیریت به علت عدم اطالع از حوزه عمليات و مسئوليت های خود، برنامه مدون و علمی برای زندگی ندارند، از این رو در ص

هتری به جامعه تحویل خانواده بپردازیم تا زن و شوهر به عنوان استوانه های خانواده با بهره گيری از آن، زندگی آسوده و مرفه تری داشته باشند و فرزندان ب

  .دهند تا مسير پيشرفت را فراهم نمایند

لذا خانواده ها،  .قت است اما در کشور ما هنوز این فعاليت به صورت علمی تبيين نشده و حوزه آن ناشناخته استمدیریت خانواده یك فعاليت و کار تمام و

 .به علت عدم اطالع از حوزه عمليات و مسئوليت های خود، برنامه مدون و علمی برای زندگی ندارند

زندان نيز تسری می یابد.نظام مدیریت خانواده ممکن است به صورت پدرساالری، مدیریت خانواده از تشکيل خانواده زوج اول شروع می شود و بعداً به فر

  .مادرساالری یا فرزندساالری باشد یا در خانواده تمامی اعضاء در نظام تصميم گيری نقش داشته باشند

 

 گیری. نتیجه3

برای بررسی تحقيق حاضر از روش مروری و می باشد.   خانواده تحکيم بر تاکيد با  خانواده در مدیریت ضرورت و بررسی اهميتهدف پژوهش حاضر 

در زندگی شخصی و خانوادگی خود برنامه سيستمی داشته باشيد یعنی وقت و امکانات را برای کارکردن، تفریح، مطالعه، عبادت و . کتابخانه استفاده شد

مدیریت »متعددی برای اداره خانواده ها شکل گرفته ولی بهترین شيوه اداره خانواده  در قرون متوالی ، شيوه های شيوه مدیریت خانواده  .استراحت تقسيم کنيد

انان نيز در است که در آن همه اعضاء خانواده در وضع قوانين و اداره خانواده مشارکت دارند و با انگيزه قوی آن را اجرا می نمایند. کودکان و نوجو« مشارکتی

تمایل و  -الف عوامل زیادی برای استحکام خانواده وجود دارد در این مقاله هشت مورد به ترتيب   .وشت خود مؤثرندحکم انسان صاحب عقل و بينش در سرن

گرمابخشى به روابط همسران از طریق اعطاى  -د کنترل تمایالت جنسى و جهت دهى آن به سمت نظام همسرى -ج  نياز عاطفى و روحى -ب  کشش طبيعى

تحکيم تکوینى خانواده از طریق فرزند و تحکيم مضاعف آن از طریق  -و تشویق به مهرورزى و تقویت آن از طریق پاداش اخروى -نان ه محبّت و مودّت ویژه به آ

تقسيم وظایف حقوقى و اجتماعى ميان زن و مرد بر  -ح  هاى انحراف جنسى، به منظور تحکيم روابط همسرى مسدود ساختن راه -حقوق و قوانين الهى ز 

 مطرح شده است. اقتضائات طبيعىاساس 

 

 منابع

 خانواده. و قرآن نامه ویژه 50 و 49 شماره 1386 قرآنی قرآنى، پژوهشهای فرهنگ در خانواده استحکام (، عوامل1386نژاد، ) علوى حيدر سيد

 68-45 صفحه 1392 ، اسفند15 پياپی شماره - 15 شماره ،4 اسالمی، دوره فرهنگ در خانواده تحکيم (، عوامل1392، )صالح حسن زاده

  .قرآن کریم

  .القدس قم: انتشارات طریق .3خانواده در قرآن  .(1361بهشتی، احمد. )

https://rjqk.atu.ac.ir/?_action=article&au=16774&_au=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://rjqk.atu.ac.ir/?_action=article&au=16774&_au=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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  .های اسالمی آستان قدس رضوی گروه مترجمان. مشهد: بنياد پژوهش .(1377) .تفسیر هدایت

  .اسالمیقم: انتشارات دفتر تبليغات  .غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم .(1366تميمی آمدی، عبدالواحد بن محمّد. )

  .تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی .البالغه ترجمه و تفسیر نهج .(1358جعفری، محمّدتقی. )

  .تهران: مؤسّسة انتشارات هادی .نگرش گذرا به مقام زن در جهان آفرینش .(1368جمعيّت زنان جمهوری اسالمی ایران. )

  .مرکز نشر اسراء قم: .زن در آینة جالل و جمال .(1375جوادی آملی، عبداهلل. )

  .ناشر: دهخدا .شناسی مبانی جمعیّت .(1376جهانفر، محمّد. )

کمر. مشهد: بنياد  ترجمة محمّدعلی فارابی و یعسوب عبّاسی علی .[آداب معاشرت از دیدگاه معصومین)ع( ]برگزیدة وسائل الشیعه .(1386حرّ عاملی، محمّد بن حسن. )

  .های اسالمی پژوهش

  .قم: جامعة مدرّسين .تحف العقول .(1363علی. ) حرّانی، حسن بن

  .46ـ81. صص 26شمارة  .فصلنامة مطالعات راهبردی زنان .«های قرآنی تحکيم خانواده در آموزه(. »1383حسينی، اکرم. )

  .ترجمة عبّاس زریاب. تهران: انتشارات آموزش انقالب اسالمی .لذّات فلسفه .(1371دورانت، ویل. )

  .اصفهان: انتشارات حدیث راه عشق .خانوادة موفّق .(تا ، زهرا. )بیرحيمی یگانه

  .تهران: انتشارات شبدیز .فاطمه فاطمه است .(2536شریعتی، علی. )

  .نا صالح. بيروت: بی  نسخة صبحی .البالغه نهج .(.ق1387لرّضی، محمّد بن حسين. ) ا  شریف

  .سيّد محمّدباقر موسوی همدانی. قم: جامعة مدرّسينترجمة  .المیزان .(1363طباطبائی، محمّدحسين. )


