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 مقدّمه

  ویژههای ارتباط جمعی و بهاقتباس کنیم. در دنیایی که رسووانه قرآنخود را از  ما مسوولمانان باید الگوها و سووبک زندگی 

ن و الگو قرار داد قرآنماهواره، در صدد تغیر سبک زندگی ما هستند، برگشت به سبک زندگی قرآنی و توجّه خاص به مفاهیم       

ست. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم     شده ا ضرورت تبدیل  ترین نهاد اجتماعی و محیطی ترین و حیاتیاین مفاهیم به یک 

گرفته بر پایک پیمان مقدّس ازدواج که با حضووور دسووتیابی به اهداف عالی انسووانی اسووت. خانواده کانونی اسووت شووکلامن برای 

سترده    ضای آن گ شتر می فرزندان، روابط اع ساز و     تر و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بی شناخت عوامل ثبات و  شود. در این میان، 

انواده، به منظور ای اد محیطی سووالم و بانشوواط برای پرورش فرزندان اهمیّت  کارهای ای اد ارتباط صوومیمانه و سووازنده در خ 

ست. بنابراین، اهمیّت      شری مورد توجّه بوده ا سزایی دارد که در تمام ادیان و در همک جوامع ب سو، به عنوان معلّم    قرآنب از یک 

 سازد.این موضوع را آشکار میهمیشگی بشر و نهاد خانواده به عنوان هستک زندگی اجتماعی، ضرورت و اهمیّت 

صدد یافتن چگونگی نگاه   سیر     هایبه ارتباط م ید قرآناین پژوهش در  ست که با توجّه به تف ورت ص  المیزانخانوادگی ا

های شناخت جایگاه خانواده، شناخت نحوة تشکیل خانواده، شناخت نحوة سرپرستی        تواند به آگاهی ما در زمینهگیرد و میمی

سئولیّت    خانواده )چگ شناخت م ساختار قدرت(،  شیدگی خانواده و     ونگی  شناخت نحوة از هم پا های مترتّب بر اعضای خانواده و 

 کمک کند. کریم قرآنحقوق اعضا در این باره، از دیدگاه 

ست که      سؤال ا صویری از ارتباط  م ید قرآنانگیزة ان ام این پژوهش، پاسخ به این  رای بکند؟ می ارایههای خانوادگی چه ت

سیر       سؤال با مطالعه و نیز تأکید بر تف سخ به این  سبت به ارتباط  قرآنتوان رویکردی را که می المیزانپا گی دارد، خانواد هاین

ها در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی اسووت. جامعک آماری ما کلّیّک آیات شووناسووایی کرد. روش تحقیق و شوویوة تحلیل داده

ای مسووتقیم یا غیرمسووتقیم ارتباط خانوادگی مطر  اسووت که در آنها به گونه المیزاندر تفسوویر و تفاسوویر مربوط به آن  قرآن

سیر     م ید قرآناند. از آن ا که در این تحقیق، کلّ آیات شده  سیر مربوط به آن در تف سی قرار می  المیزانو تفا یرد،  گمورد برر

 پذیرد.گیری صورت نمیشماری ان ام خواهد شد و نمونهصورت کُلبنابراین، پژوهش به

ری گیاند که در هر تعریف به بُعدی از ابعاد شووکلکرده ارایهمتعدّدی از خانواده  هاینظران تعریفبا توجّه به اینکه صوواحب

خانواده توجّه شووده اسووت، در این ا با توجّه به جامع بودن تعریف عالّمه طباطبائی)ره(، تعریف ایشووان به عنوان تعریف محوری 

شووود و بدان تعلّق دارد، خانواده اوّلین مکانی که برای هر انسووانی تعریف می»فرمایند: گرفت. ایشووان در تعریف خانواده میقرار 

شوووود و با تولّد فرزندان کامل       داند که با پیوند مقدّس ازدواج آغاز می      ترین نهاد اجتماعی می  اسوووت. ایشوووان خانواده را مهم  

 .(405: 1389)طباطبائی، « گرددمی

شوده برای ارتباط، تعریف زیر اسواس و پایک مفاهیم مورد اسوتفاده در این پژوهش خواهد بود:      ارایهاز میان تعاریف مختلف 

شابهت معنی با           » شروط به آنکه در گیرندة پیام، م ستنده برای گیرنده، م سوی فر ست از فراگرد انتقال پیام از  ارتباط عبارت ا

 (.57: 1387)محسنیان، « د شودمعنی مورد نظر فرستنده پیام ای ا

ب  اند، بعضی از آنها به تأثیر بر مخاط فقط به انتقال معنی توجّه کرده هادلیل انتخاب این معنی آن است که بعضی از تعریف  

وهش  ژند. از آن ا که این پاها را در تعاریف خود ذکر کردهاند و بعضی دیگر استفاده از نوشته، شکل، اعداد و آهنگ    تأکید داشته 

 رسد.نظر میباشد، تعریف دکتر محسنیان از ارتباط بهترین تعریف به در صدد یافتن عناصر و مفاهیم ارتباطی می

طبق این تعریف، هر چه معنی مورد نظر فرستندة پیام با معنی مت لّی شده در گیرندة پیام مشابهت بیشتری داشته باشد،        

ضی نیز می   هنتایج را بتر خواهد بود. این ارتباط کامل ستندة     صورت ریا صورت که اگر معنی مورد نظر فر توان بیان کرد؛ بدین 

شده در گیرند و معنی مت لّ Mپیام را با  شان دهیم  'Mپیام را با  ةی  شد که     ارتباط وقتی به ،ن  'Mصورت کامل برقرار خواهد 

ساوی   شد  Mم ؛ یعنی: با
𝑀′

𝑀
= ست   1 ستنده با  وارتباط کامل ا ست   معنی مورد نظر فر معنی مت لّی در گیرندة پیام برابر ا

 (.58و  57: 1387)ر.ک؛ محسنیان، 



 نوع ارتباط خانوادگی پرداخته شده است. 3در این مقاله به 

 ـ ارتباط بین زن و شوهر1

 شود.میدر این ا ابتدا به وظایف مرد در ارتباط با زن آنگاه به ارتباط زن نسبت به مرد پرداخته 

 ( وظایف مرد1ـ1

 الف( قیمومیّت و سرپرستی خانواده

ست:      ست خانواده بر عهدة مرد ا سالم قیمومیّت و ریا ضَهُ َ عَلَى      ﴿در ا ــهُ بَضَ ضَّلَ اللَّـ سَاءِ بِمَا فَ الرِِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِِّ

خاطر برتریهایی که خداوند )از نظر نظام اجتماع( برای هزنانند، بمردان سووورپرسوووت و نگهبان  : هِ َأَمَوَالِ مِنْ أَنفَقُوا وَبِمَا بَضَضٍ

 .(34)النّساء/  ﴾کنند)در مورد زنان( می خود هایی که از اموالخاطر انفاقهبعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و ب

 آن امثال و دشوار  اعمال بر که طاقتى است  حسب  داده، به مردان به تعالى خداى که هایىزیادت»عالّمه )ره( فرموده است:  

 حکومت، از اسووت داده که عبارت قیمومت زنان عامک بر جهات را بر بعضووی مردان عامک عمومى هم دارند. این برتری در جهات

فرماید:  می کند. ایشووان همينین اطاعت را شوووهر اسووت واجب زن بر اسوولحه. پس به همین دلیل، با سوورزمین از و دفاع قضووا

صرّفات او  و زن ارادة بکند از آزادى سلب  که معنی نیست  این به زنش بر مرد قیمومت ست و  آن مالک آنيه در ت ستقالل  ا  نز ا

ست  این مرد قیمومت معناى کند، بلکه سلب  را منافع وی از نیز دفاع او و اجتماعى و فردى حقوق حفظ در را  هزینک مرد که ا

 (.543و544: 4، ج1389)طباطبائی، « ببرد استمتاع او از پردازد تامى خودش مال از را زن زندگى

 ب( رفتاری و اخالقی

ــَاءَ کَرْه ا      ﴿ ــُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَضَضِ مَا آتَیَتُمُوهُنَّ لِلَّا أَن یَتْتِینَ   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُ َ أَن تَرِثُوا النِِّس وَلَا تَضَض

ــهُ فِیهِ خَیَرًا کَيِیرًا  تَکْرَهُوا أَنفَإِن کَرِهَتُمُوهُنَّ فَضَسَى   وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَضَرُوفِ  مُّبَيِِّنَة  بِفَاحِشَة ٍ سانى   اى ک :شَیَئًا وَیَجَضَلَ اللَّـ

شار مگذارید تا بخشى از آنيه را به       !ایدکه ایمان آورده شما حالل نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر ف نان آبراى 

شووایسووتگى رفتار کنید و اگر از آنان ه آشووکارى شوووند و با آنها ب ی]از چنگشووان به درب برید، مگر آنکه مرتکب زشووت ،ایدداده

 (.19)النّساء/  ﴾دهددارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مىخوشتان نیامد، پس چه بسا چیزى را خوش نمى

شرایط با اخالق نیکو با  سر خود برخورد کنند و از این طریق، بنیان و پایه  مردان باید در همک  ستحکم   هم های زندگی را م

 گردانند و زنان و فرزندان را به زندگی دلگرم کنند.

 ج( اقتصادی و مالی

سورة بقره، در محیط خانواده، وظیفه مرد است که از لحاظ اقتصادی، امکانات زندگی زن را فراهم کند      233با توجّه به آیک 

ست، بلکه عملی         و در  صادی یک امر تحمیلی برای مرد نی سری و مادری، او را یاری دهد. این تأمین نیاز اقت سیر مقّدس هم م

مقدّس و برخاسته از دل است. اسالم در رابطه با پیمان زناشویی، حدّاقل تکلیف را برای زنان مشخّص کرده است و در برابر آن،       

وَالْوَالِدَاتُ ﴿(: 158: 1382بهشووتی، )ر.ک؛  و مسووکن مورد نیاز آنها سوواخته اسووت  مردان را موظّف به تأمین لباس و خوراک



َََاةَةَیُرْضــِضَنَ أَوَلَادَهُنَّ وَوَلَیَنِ کَامِلَیَنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِ َّ   لَا تُکَلَّفُ وَعَلَى الْمَوَلُودِ لَهُ رِزَقُهُنَّ وَکِســَوَتُهُنَّ بِالْمَضَرُوفِ الرَّض

سَضَهَا نَفْسٌ لِ ضَارَّ   لَّا وُ و مادران ]بایدب فرزندان خود را دو سال  : وَعَلَى الْوَارِثِ مِيْلُ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوَلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَالِدَةٌلَا تُ

شیر دهند. ]این حکم  شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان      تمام  ست که بخواهد دوران  ب،  ادرانم]ب براى کسى ا

شود. هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان   ف نمىمکلّ خود پدر است. هیچ کس جز به قدر وسع   ةشایسته بر عهد   صورت به 

 .(233)البقره/  ﴾وارث نیز هست ةبر عهد و مانند همین احکام دنباید به خاطر فرزندش ضرر ببینب ببیند و هیچ پدرى ]نیز

ه  ل( بطور کامه و مهر زنان را )ب: فَإِن طِبَنَ لَکُ َ عَن شَیَءٍ مِِّنْهُ نَفْس ا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا صَدُقَاتِهِنَّ نِحَلَةً وَآتُوا النِِّسَاءَ  ﴿

ه( به آنان بپردازید )ولی( اگر آنها چیزی از آن را با رضوووایت خاطر به شوووما ببخشوووند، حالل و گوارا عنوان یک بدهی )یا عطیّ

 (.4)النّساء/ ﴾مصرف کنید

 را آن اسووالم فقط که نیسووت اىمسووأله زنان به مهر دادن»فرماید: می زنان به مهریه دادن وجوب عالّمه )ره( در مورد حکم

سیس  شد،  کرده تأ سأله  بلکه با ست  اىم سا     که ا سا ست.  بوده متداول دیگر سُنَن  در و مردم میان در ا شر  خود سنّت  ا  ینا بر ب

: 4، ج1389)طباطبائی، « دهند اختصاص  زنان به مهریّه عنوانبه باشد،  داشته  قیمتى که را مالى یا پولى که هست  و بود جارى

269.) 

ست که از آن جمله می       شان وظایف بزرگی را معیّن فرموده ا سران سالم برای مردان در برابر هم توان در نتی ک این مبحث، ا

صادی که   سایش زن و فرزند می    به وظیفک نگهبانی از خانواده و وظیفک اقت سایل آ شاره ک  شامل پرداخت نفقه، تهیّک و شد، ا رد.  با

اهد  خواند، میاسالم وظیفک دیگر مرد را رفتار نیکو و رعایت نکات اخالقی بیان کرده است و از زن و مردی که با هم ازدواج کرده

: 1379پوشی نمایند )ر.ک؛ ارفع،  دند، از آن چشم هر طور که هست با اخالق و رفتار یکدیگر بسازند و چنانيه از هم ناراحتی دی  

19.) 

 ( وظایف زن1ـ2

صلت ویژه در آفرینش زن  شتزارى براى تکوّ  کاول اینکه: زن را در مثل به منزلعبارتند از:  دو خ شر قرا ک ر ن و پیدایش نوع ب

ى نوع بشر بستگى به وجود زن دارد و   پس بقا .والدت برسد  به حدّ و و نمو کند بدن یاداده تا نوع بشر در داخل این صدف تکوّ  

شود.  مانند کشتزارهاى دیگر احکام مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز مى   ،که او کشتزار است   دلیل به همین

 به ،دوم از آن ا که باید این موجود، جنس مخالف خود یعنى مرد را م ذوب خود کند و مرد براى اینکه نسوول بشوور باقى بماند

خداوند در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد و براى  .هاى خانه و خانواده جذب شووودتل مشووقّطرف او و ازدواج با او و تحمّ

ل کند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد و همین دو خصوصیت که      منزل را تحمّ ةدارى و رنج ادارهت بيّاینکه زن مشقّ 

 (.124: 1382ر.ک؛ بهشتی، ل به او دارد )ف اجتماعى محوّیثیرى در وظاأرو  او، تیکى در جسم اوست و دیگرى در 

 الف( قیمومیّت و سرپرستی خانواده

از این نظر شاید مسئولّیت روشنی بر عهدة زن گذاشته نشده، ولی از زن خواسته شده که در غیاب شوهرش حافظ ناموس           

 و منافع او باشد.

ــهُالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ وَا ﴿ ضَاجِعِ    فِظَاتٌ لِِّلْغَیَبِ بِمَا وَفِظَ اللَّـ شُوزَهُنَّ فَضِظُوهُنَّ وَاهَجُرُوهُنَّ فِی الْمَ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُ

ضْرِبُوهُنِّ  سَبِیالً  فَإِنْ أَطَضَنَکُ َ فَالَ وَا ضع     :تَبَغُوا عَلَیَهِنَّ  ستند که متوا صالح زنانی ه ست  و زنان  سر  ه ود،( خند و در غیاب )هم

سرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می  شی و       ؛کنندا سرک سته از زنان را که از  و )امّا( آن د

شدّ     شان بیم دارید، پند و اندرز دهید )و اگر مؤثّ ای مخالفت ستر از آنها دوری نمایید و )اگر هیچ راهی جز  شد،( در ب  تر واقع ن

شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها   ای ردن آنها به ان ام وظایفعمل برای وادار ک شان نبود،( آنها را تنبیه کنید و اگر از 

 (.34نّساء/ال) ﴾ن ویید



  زندگى هایی که خدای تعالی به مردان داده است و به زنان نداده، این است کهدلیل ندادن زیادت»عالّمه )ره( فرموده است: 

  مال از را زن زندگى هزینک اسووت. چون مرد لطافت و رقّت اشسوورمایه و اسوواس اسووت و عاطفى و احسوواسووى زندگى یک زنان

 او شود، مى مرد خوابگىهم و استمتاع  به مربوط آنيه تمام در است  الزم نیز زن بر ببرد، پس استمتاع  او از پردازد تامى خودش

 از ار بیگانه آن ندهد و راه او بسووتر در را بیگانه مرد اسووت، غایب وقتى وکند  حفظ او غیاب در را او ناموس نیز کند و اطاعت را

  زندگى در اشتراک  و ازدواج طرف در شوهرش  که اموالى در نیز و ندهد تمتّع است،  شوهر  مخصوص  که خود جسم  هاىزیبایی

 (.545: 4، ج1389طباطبائی، ) «نکند خیانت ساخته، آن بر مسلّط را او است و سپرده او دست به خانوادگى

 ب( رفتاری و اخالقی

ست نه محدودیّت. طبق      اهلل العظمیآیةطبق بیانات حضرت   صونیّت ا سین نوری همدانی، ح اب زن یک نوع احترام و م ح

، ح اب موجب تحکیم و پیوند روابط خانوادگی، افزایش صمیمیّت و محبّت در  جایگاه بانوان در اسالم فرمایش ایشان در کتاب  

که از کند هنگامیگردد. شوورافت و کرامت زن اقتضووا میندگی زن و شوووهر، افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طالق میکانون ز

توان به آیات زیر اشوواره کرد )ر.ک؛ نوری همدانی،  گذارد، متین، سوونگین و باوقار باشوود. در این باره می خانه قدم به بیرون می

1391 :356:) 

یُؤْذَیَنَ   الَفَ یُضَرَفْنَ أَن أَدَنَى لِكَذَ قُل لِِّتَزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدَنِینَ عَلَیَهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ﴿

ندب خود را بر های بلها ]= روسووریای پیامبر! به همسووران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب اً:وکَانَ اللَّـــهُ فَفُور ا رَّوِیم

بهتر است )و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر   ،این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند   .خویش فروافکنند

  وَیَحَفَظْنَ أَبَصَارِهِنَّ  مِنْ یَغْضُضْنَ   لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل﴿(؛ 59)األحزاب/ ﴾رحیم است  و ( خداوند همواره آمرزندهکه توبه کنند ،زده

لَا  فُرُوجَهُنَّ بَدِینَ  وَ لَّا  زِینَتَهُنَّ یُ هَا  ظَهَرَ مَا  لِ ــْرِبَنَ مِنْ لَا  جُیُوبِهِنَّ عَلَى بِخُمُرِهِنَّ وَلْیَض بَدِینَ  وَ لَّا  زِینَتَهُنَّ یُ  وَأَ لِبُضُولَتِهِنَّ لِ

 مَلَکَتَ امَ أَوَ نِسَائِهِنَّ أَوَ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِی أَوَ لِخْوَانِهِنَّ بَنِی أَوَ لِخْوَانِهِنَّ أَوَ بُضُولَتِهِنَّ أَبَنَاءِ أَوَ أَبَنَائِهِنَّ أَوَ بُضُولَتِهِنَّ آبَاءِ أَوَ آبَائِهِنَّ

 هِنَّبِتَرَجُلِ یَضــْرِبَنَ وَلَا النِّســَاءِ عَوَرَاتِ عَلَى یَظْهَرُوا لَ َ الَّذِینَ الطِّفْلِ أَوِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِرْبَةِ أُوَلِی فَیَرِ التَّابِضِینَ أَوِ أَیَمَانُهُنَّ

ود را و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خ       :تُفْلِحُونَ لَضَلَّکُ َ الْمُؤْمِنُونَ أَیُّهَا  جَمِیض ا  اللَّهِ  لِلَى وَتُوبُوا زِینَتِهِنَّ مِن یُخْفِینَ مَا  لِیُضَلَ َ

و باید     ،مگر آنيه که طبعا  از آن پیداسوووت     ،ورزند و زیورهاى خود را آشوووکار نگردانند    ب فرو بندند و پاکدامنى     ]از هر نامحرمى 

شان       شوهران شان را جز براى  سرى خود را بر گردن خویش فرواندازند، و زیورهای شان  ،رو شان    ،پدران شوهران شان    ،پدران  سران   ،پ

خدمتکاران مرد که  ،کنیزانشان   ،ب خودکیشن ]همزنا ،پسران خواهرانشان   ،پسران برادرانشان   ،نبرادرانشا  ،پسران شوهرانشان   

ب ناى به زمیاند، آشووکار نکنند و پاهاى خود را ]به گونههاى زنان وقوف حاصوول نکردهنیازند یا کودکانى که بر عورتب بى]از زن

ب به درگاه خدا توبه کنید، امید که        همگى ]از مرد و زن !معلوم گردد. اى مؤمنان  ،دارند نهفته مى  خود آنيه از زینت   که نکوبند  

شوید    ستگار  سَاءِ    ﴿(؛ 31 )النّور/ ﴾ر سَتُنَّ کَتَوَدٍ مِِّنَ النِِّ سَاءَ النَّبِیِِّ لَ ضَضَنَ بِالْقَوَلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی   یَا نِ لِنِ اتَّقَیَتُنَّ فَلَا تَخْ

س به پ .اگر تقوا پیشووه کنید ،ای همسووران پیامبر! شووما هميون یکی از زنان معمولی نیسووتید :قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوَلًا مَّضَرُوفًا

وَقَرْنَ فِی ﴿( و 32)األحزاب/ ﴾انگیز سووخن نگویید که بیماردالن در شووما طمع کنند و سووخن شووایسووته بگویید!ای هوسگونه

صَّلَاةٍَوَأَقِمَنَ  الْتُولَى الْجَاهِلِيَّةِبُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجَ  سُولَهُ   الزَّكَاةَوَآتِینَ  ال ــهَ وَرَ ــهُ لِیُذْهِبَ وَأَطِضَنَ اللَّـ  لِنَّمَا یُرِیدُ اللَّـ

های خود بمانید، و هميون دوران جاهلیّت نخستین )در میان مردم(  و در خانه :عَنکُ ُ الرِِّجَسَ أَهَلَ الْبَیَتِ وَیُطَهِِّرَکُ َ تَطْهِیرًا

سول   ظ شوید و نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و خدا و ر خواهد پلیدی و گناه را خداوند فقط می .را اطاعت کنید او اهر ن

 (.33)األحزاب/ ﴾از شما اهل بیت دور کند و کامال  شما را پاک سازد

 ج( اقتصادی و مالی



ای که و اگر درآمدی داشته باشند، متعلّق به خود آنهاست. به گونهای در رابطه با اقتصاد خانواده به عهده ندارند زنان وظیفه

ست:        32در آیک  شده ا ساء ذکر  ضَکُ َ عَلَى    ﴿سورة ن ــهُ بِهِ بَضَ ضَّلَ اللَّـ سَبُوا   بَضَضٍوَلَا تَتَمَنَّوَا مَا فَ صِیبٌ مِِّمَّا اکْتَ  لِِّلرِِّجَالِ نَ

بعضی   هایی را که خداوند برایبرتری ا:وا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ لِنَّ اللَّـهَ کَانَ بِکُلِِّ شَیَءٍ عَلِیم وَاسَتَلُ وَلِلنِِّسَاءِ نَصِیبٌ مِِّمَّا اکْتَسَبَنَ

ضی دیگر قرار داده    شما بر بع شما و بر طبق عدالت   )این تفاوت .آرزو نکنید ،از  های طبیعی و حقوقی، برای حفظ نظام زندگی 

یک پایمال گردد(   )و نباید حقوق هیچ ایبهرهدارند و زنان نیز  ،آورندآنيه به دست می ی ازابهرهولی با این حال،( مردان  ،است

 (.32)النّساء/ ﴾و از فضل )و رحمت و برکت( خدا برای رفع تنگناها طلب کنید و خداوند به هر چیز داناست

 ( ارتباط والدین با فرزندان1ـ3

سب نظام طبیعت، عامل مؤثّر به فعلیّت  سیدن قوّه  والدین، بر ح ستند. در    ر ستعدادها در نطفه، جنین و وجود طفل ه ها و ا

ست. او ماه این میان، نقش مادر به مراتب مهم شیرة جانش و بعد از تولّد، ماه تر از نقش پدر ا ها از م رای ها طفل را در رحم با 

پس نیز همواره هستی خود را برای هستی دهد و از آن اش که کانون عواطف پاک و جایگاه قلب پُرمهر اوست، پرورش می سینه 

کنند و این پدر اسووت که خواهد. در تمام این مدّت، هم مادر و هم فرزند به سوورپرسووتی پدر زندگی می فرزند دلبند خود می

 های مادّی آنها را از نظر لباس، خوراک و مسکن فراهم سازد.وظیفه دارد نیازمندی

نین بهداشتی، جسم و محیط زندگی خود را سالم نگاه دارند، در غیر این صورت، طفل     پدر و مادر وظیفه دارند با رعایت قوا

شووود که پدر و مادر شوودن تنها یک جنبک فیزیکی و ها زندگی متوجّه میشووود. انسووان پس ازگذشووت سووالرو میبا خطر روبه

ام کردارها و رفتارهای نیک و بد پدر و و مالی والدین نیست، بلکه وارث تم  آمیزش تن به تن نیست و فرزند فقط وارث جسمی  

 (.211: 1382باشد )ر.ک؛ بهشتی، مادر، خُلق و خو و روش تربیتی آنها هم می

های  شووود، پرورشل مادّی از قبیل تهیّک مسووکن و پوشوواک و خوراک فرزندان خالصووه نمیئمسووئولیّت پدر و مادر به مسووا

ج جسوومانی آنان ئ. در اسووالم تربیت و پرورش روحی فرزندان از تأمین حواروحانی و معنوی آنها نیز به عهدة پدر و مادر اسووت

تر اسووت. الزم اسووت والدین کودک از همان روزهای نخسووتین آنها را با صووفات فضوویلت انسووان آشوونا کنند و   تر و ارزندهمهم

 استعدادهای خدادادیشان را شکوفا سازند.

شه بینند، کامال  شنوند و می آنيه را که اطفال می گذارد. بنابراین، پدر و مادر باید نهایت  دار میدر رو  آنها تأثیر عمیق و ری

شان از دیدنی  شود که یک منظرة منحرف  دقّت را مبذول دارند که مبادا ذهن فرزند سموم و مخرّب پر  ست  های م کننده کافی ا

 .(46: 1379که تا آخر عمر طفل را از راه خدا و صراط مستقیم دور سازد )ارفع، 

دستورات دین در حوزة ارتباط با فرزندان در سورة لقمان )در قالب نصیحت حضرت لقمان به فرزندش( و در سورة مریم )به 

 شده است که این آیات عبارتند از: ارایهحضرت اسماعیل( 

ـهِ ﴿ لقمان  را که به خاطر بیاور( هنگامی :شِِّرْكَ لَظُلْ ٌ عَظِی ٌلِنَّ ال وَلِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابَنِهِ وَهُوَ یَضِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِكَ بِاللَّ

 ﴾گفت: پسووورم! چیزی را همتای خدا قرار مده که شووورک، ظلم بزرگی اسوووت      ، کرددر حالی که او را موعظه می   ، به فرزندش  
ــهُ  صَخْرَة ٍمِِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فِی  حَبَّة یَا بُنَیَّ لِنَّهَا لِن تَكُ مِيْقَالَ ﴿(؛ 13)لقمان/  أَوَ فِی السَّمَاوَاتِ أَوَ فِی الْتَرَضِ یَتْتِ بِهَا اللَّـ

ــهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ سرم! اگر به انداز  :لِنَّ اللَّـ شه     کسنگینی دان  ةپ سنگی یا در )گو شد و در دل  ای از( خردلی )کار نیک یا بد( با

یَا بُنَیَّ ﴿( 16)لقمان/ ﴾خداوند دقیق و آگاه اسووت .آوردمیآسوومانها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را )در قیامت برای حسوواب( 

پسرم! نماز را برپا دار، و امر به  الْتُمُورِ: عَزْمِ مِنْ لِكَلِنَّ ذَ أَصَابَكَ  مَاوَأْمُرْ بِالْمَضَرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصَبِرْ عَلَى   الصَّلَاةٍَأَقِ ِ 

صایبی که به تو می معروف و نهی از منکر کن، و در براب ست!     ر م شکیبا باش که این از کارهای مهم ا سد  وَلَا  ﴿ (؛17)لقمان ﴾ر

صَضِِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَشِ فِی الْتَرَضِ مَرَو ا  اعتنایی از مردم روی )پسوورم!( با بی :لِنَّ اللَّــــهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ تُ

ــِدَ فِی مَشــْیِكَ  ﴿(؛ 18)لقمان/ ﴾راه مرو که خداوند هیچ متکبّر مغروری را دوسوووت نداردمگردان، و مغرورانه بر زمین  وَاقْص



صَوَتِكَ   ضُضَ مِن  صَوَتُ الْحَمِیرِ   وَافْ صَوَاتِ لَ ساز، که بدترین   رو باش، و صدایت را آهسته  رفتن خود میانهو در راه :لِنَّ أَنکَرَ الْتَ

ست  سَمَاعِیلَ ﴿(؛ 19)لقمان/ آوازها بانگ خران ا سُولًا نَّبِیًّا   وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ لِ صَادِقَ الْوَعَدِ وَکَانَ رَ و در این کتاب  :لِنَّهُ کَانَ 

سماعیل )نیز( یاد کن، که او در وعده    سمانی( از ا سول و پیامبری )بزرگ( بود!   )آ صادق، و ر وَکَانَ یَتْمُرُ  ﴿ ( و54)مریم/ ﴾هایش 

َََّلَاةِأَهَلَهُ  ضِیًّا  وَالزَّكَاةِ بِالص داد؛ و همواره مورد رضووایت اش را به نماز و زکات فرمان میاو همواره خانواده :وَکَانَ عِندَ رَبِِّهِ مَرْ

 (.55)مریم/ ﴾پروردگارش بود

لهی،  ا قرائتی برخی از عوامل مؤثّر در تربیت فرزند عبارتند از: رو  پاک مادر، جسم سالم، تعلیم و تربیت حجّةاإلسالماز نظر 

 (.284: 1389تغذیک پاک )ر.ک؛ قرائتی، 

سفارش بندی این مبحث برمیاز جمع های زیر را در تربیت فرزند خود بگن انند:  آید که در این نوع ارتباط، پدر و مادر باید 

دانند،  روی گراز منکر و دادن زکات. عمل نیک ان ام دادن و  نمازبر پا داشووتن  ،بزرگ اسووت سووتمی به خدا که شوورک عدم

 عدم تحقیر مردم، عدم تکبّر و خودپسندی. اعتدال در رفتار، صوت یا حتّی راه رفتن.، بئمصاصبوری کردن بر 

ست که باید به گونه  پس در نتی ه، از مباحث باال می صل مهم در ارتباط با فرزندان تربیت آنها شد که  ای بتوان فهمید که ا ا

 خدامحور بار بیایند.

 فرزندان با والدین( ارتباط 1ـ4

باشند.   های غیر الهی مورد احترام و تکریم میپدر و مادر دو وجود پرارزشی هستند که در تمام ادیان آسمانی، حتّی مکتب   

  هایو با بیان اندگیرد، تحریک نمودهو اهل بیت پیامبر )ع( این حسّ درونی انسووان را که از عاطفه و عقل سوورچشوومه می قرآن

شان داده  مکرّر و مفصّل   شاید ن ای از احترام به پدران دهند که لحظهاند و به فرزندان دستور می ارزش آنها را آن طور که باید و 

 (.63: 1379و مادران غفلت نکنند )ر.ک؛ ارفع، 

 الف( اطاعت

گونه که و همانباالترین حقّی که والدین بر فرزندان خود دارند، حقّ اطاعت اسووت. در این ا فرقی میان پدر و مادر نیسووت 

شد، یا اینکه با          ستای اطاعت خداوند با ست. این اطاعت یا باید در را ست، اطاعت مادر نیز واجب ا اطاعت پدر بر فرزند واجب ا

اطاعت خداوند مخالفت نداشته باشد. اگر پدر و مادر دستوری بدهند که مطابق دستور خداوند است، مثل دستور به نماز، روزه،       

 (.117: 1389، قرائتیین صورت، اطاعت والدین در راستای اطاعت خداوند است، نه در عرض هم )ر.ک؛ جهاد و حج، در ا

فرماید اگر والدین تالش کردند تو را به سوووی شوورک  لقمان می ةسووور 15 کسووت که در آیواالی ااندازه جایگاه والدین به

یعنی حتّی در مواردی که نباید از آنان      ؛گرایش دهند، از آنان اطاعت نکن، ولی باز هم رفتار نیکوی خود را با آنان قطع نکن         

سال     ست، نه از حقوق ا سانی ا ست، نه از   میئاز حقوق دا و میاطاعت کرد، نباید آنها را ترک کرد. احترام به والدین از حقوق ان ا

سمی  شْرِكَ  أَنلِن جَاهَدَاكَ عَلَى ﴿(؛ 160همان: ت )و موقّ حقوق مو صَاوِبَهُمَا فِی   تُطِضَهُمَا فَلَا عِلْ ٌ بِهِ لَكَ لَیَسَ مَا بِی تُ وَ

نَابَ لِلَیَّ   الدُّنْیَا مَضَرُوفًا    ــَبِیلَ مَنْ أَ تو چیزی را همتای من قرار دهی که از آن آگاهی      هرگاه آن دو تالش کنند که    :وَاتَّبِعَ س

شان اطاعت مکن، ولی با آن دو در دنیا به   بلکه می، نداری ) ست(، از ای سته   صورت دانی باطل ا ای رفتار کن و از راه کسانی   شای

 (.15)لقمان/ ﴾اندکنان به سوی من آمدهپیروی کن که توبه



 ب( اوسان و نیکی به پدر و مادر

هم   و انسانی  کوالدین در کنار توحید و اطاعت از خداوند آمده است تا نشان دهد این کار هم واجب عقلی و وظیف  احسان به  

شرعی  ست  واجب  سان حدّ     ا ست و این اح سان به والدین فرقی بین پدر و مادر نی سان متوجّه   یزو ن ندارد و مرز . در اح این اح

 (.117: 1389، قرائتیر.ک؛ فرزندان است نه والدین )

و در این آیه هم به پدر توجّه شده است    ، احسان به والدین به صورت وصیّت الهی مطر  شده است     ة لقمانسور  14 کدر آی

کند و اینکه این آیه و هم به مادر و نیز اینکه این آیه انسووان را متوجّه زحمات بیش از حدّ مادر در ایّام بارداری و شوویردهی می

سگزاری خدا را به      سپا شتی،        شکر و  ست )ر.ک؛ به سگزاری از والدین واجب کرده ا سپا شکر و  صَّیَنَا   ﴿(؛ 281: 1382مانند  وَوَ

  ةارو ما به انسان درب  :الْمَصِیرُ  لِلَیَّ وَلِوَالِدَیَكَ لِی اشْکُرْ  أَنِ عَامَیَنِ فِی وَفِصَالُهُ  وَهَنٍالْإِنسَانَ بِوَالِدَیَهِ وَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى  

ای را مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد )به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه .پدر و مادرش سووفارش کردیم

برای پدر و نیز م( که برای من و یبه او توصوویه کرد ،)آری .یابدشوود( و دوران شوویرخوارگی او در دو سووال پایان میمتحمّل می

ست     کازگشت )هم جا آور که به مادرت شکر ب  سَانًا    وَ﴿(؛ 14)لقمان/ ﴾شما( به سوی من ا صَّیَنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیَهِ لِوَ وَمَلَتْهُ  وَ

ضَضَتْهُ کُرْه ا  أُمُّهُ کُرْه ا وَ شَهَرًا   وَ صَالُهُ ثَلَاثُونَ  شُدَّهُ  بَلَغَ لِذَاوَتَّى  وَوَمَلُهُ وَفِ شْ  أَنْ أَوَزِعَنِی رَبِِّ قَالَ سَنَة ٍ أَرَبَضِینَ وَبَلَغَ أَ  کُرَأَ

ضَاهُ  صَالِح ا  أَعَمَلَ وَأَنْ وَالِدَیَّ وَعَلَى عَلَیَّ أَنْضَمَتَ الَّتِی نِضَمَتَكَ صَلِحَ  تَرْ صیه کردیم که به    : ذُرِِّیَّتِی فِی لِی وَأَ سان تو ما به ان

ند     مادرش نیکی ک ناراحتی حمل می      .پدر و  با  ناراحتی بر زمین    مادرش او را  با  ند و  گذارد و دوران حمل و از شووویر    می ک

سالگی بالغ گردد       ست تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل  ق گوید: پروردگارا! مرا توفیمی ،بازگرفتنش سی ماه ا

شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی  سته   ه ب ،ده تا  شای شی و فرزند   جا آورم و کار  شنود با ان ای ان ام دهم که از آن خ

صالح گردان!  ضَى  ﴿(؛ 15)األحقاف/ ﴾مرا  سَانًا  وَبِالْوَالِدَیَنِ لِیَّاهُ لِلَّا تَضَبُدُوا أَلَّا رَبُّكَوَقَ كَ الْکِبَرَ أَوَدُهُمَا أَوَ عِندَ یَبَلُغَنَّ لِمَّا لِوَ

جز او را نپرسوووتید و به پدر و مادر   که و پروردگارت فرمان داده :کَرِیم اِکلَاُهمَا َفلَا َتُقل لَُّهمَا أٍُفِّ َولَا َتْنهَْرُهمَا وَُقل لَّهُمَا َقَولًا        

سنّ  .نیکی کنید سند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن   هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به  پیری ر

ــهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیَئًا  وَ﴿(؛ 23)اإلسراء/  ﴾و گفتار لطیف و سن یده و بزرگوارانه به آنها بگو!  وَبِالْوَالِدَیَنِ لِوَسَانًا    اعَبُدُوا اللَّـ

 أَیَمَانُکُ َ تَمَلَکَ وَمَا السَّبِیلِ وَابَنِ بِالْجَنبِ وَالصَّاوِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِبَى الْقُرْ ذِی وَالْجَارِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْیَتَامَىوَبِذِی الْقُرْبَى 

  .و به پدر و مادر نیکی کنید ،چیز را همتای او قرار ندهید و خدا را بپرستید و هیچ :اللَّـــهَ لَا یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُور الِنَّ 

شاوندان  سکینان، همسای   ،یتیمان ،همينین به خوی سفر و بردگانی     ،دور، دوست  کنزدیک، و همسای  کم شین، واماندگان در  همن

زند،( دوسووت باز می ر و فخرفروش اسووت )و از ادای حقوق دیگران سوورد؛ زیرا خداوند کسووی را که متکبّکه مالک آنها هسووتی

شَیَئًا   قُلْ تَضَالَوَا أَتْلُ مَا وَرَّمَ رَبُّکُ َ عَلَیَکُ َ﴿(؛ 36)اإلسراء/  ﴾داردنمی شْرِکُوا بِهِ  سَانًا  أَلَّا تُ وَلَادَکُ  أَوَلَا تَقْتُلُوا  وَبِالْوَالِدَیَنِ لِوَ

شما حرام کرده  :مِِّنْ لِمَلَاقٍ نَّحَنُ نَرْزُقُکُ َ وَلِیَّاهُ َ شما بخوانم  ،بگو بیایید تا آنيه را پروردگارتان بر  شری  .براى  ک چیزى را با او 

  ﴾انیمرسووما شووما و آنان را روزى مى .قرار مدهید و به پدر و مادر احسووان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدسووتى مکشووید 
سَنًا   ﴿(؛ 151)األنعام/ سَانَ بِوَالِدَیَهِ وُ صَّیَنَا الْإِن شْرِكَ بِی مَا لَیَسَ لَكَ بِهِ عِلْ ٌ فَلَا تُطِضَهُمَا  وَوَ سان  :وَلِن جَاهَدَاكَ لِتُ  ما به ان

که به  ل شوی ئتوصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند و اگر آن دو )مشرک باشند و( تالش کنند که برای من همتایی قا   

وَلِذْ أَخَذْنَا مِیيَاقَ بَنِی لِسَرَائِیلَ لَا تَضَبُدُونَ لِلَّا اللَّـهَ وَبِالْوَالِدَیَنِ لِوَسَانًا ﴿(؛ 8)العنکبوت/ ﴾آن علم نداری، از آنها پیروی مکن!

را  جز خدا زندان اسوورائیل پیمان محکم گرفتیم که و چون از فر :اسِ وُســَنًالِلنَّ وَقُولُوا وَالْمَســَاکِینِ وَالْیَتَامَىوَذِی الْقُرْبَى 

 (.83ه/)البقر ﴾ب خوش سخن بگوییدیتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم ]به زبان ،نپرستید و به پدر و مادر و خویشان

سن »، «بگویید حسن  سخن  با مردم»در این ا ذکر این مسأله مهم است که منظور از اینکه    چه کافر  ، «مردم با معاشرت  حُ

شان و  سأله را می    مؤمن آنان چه ای ست. این م صولی که در ارتباط ا  4هم باید آن را رعایت کرد، نام برد، آیک  هایتوان یکی از ا

 ﴾ای داریو تو اخالق عظیم و برجسووته عَظِی ٍ: خُلُقٍوَلِنَّكَ لَضَلَى ﴿باشوود: سووورة علق مصووداق دیگری از این خُلق نیکو می 
 (.4)القلم/



 دعا در وقِّ پدر و مادرج( 

فرزند نه تنها باید در برابر والدین خود متواضع باشد، بلکه باید برای آنها از خداوند رحمت بخواهد و این دعا در حقّ والدین    

اسووت و نشووانک    کریم قرآنکرد. این دعا فرمان خداوند در خداوند دسووتور به دعا را بیان نمی قرآنمسووت اب اسووت وگرنه در  

وَقُل  الرَّحْمَةِاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِِّ مِنَ ﴿(؛ 118: 1389باشوود )ر.ک؛ قرائتی، فرزند از زحمات والدین خود می شووکرگزاری

صَغِیرًا  ضع خویش را از محبّت و لطف در برابر آنان فرود آر و بگو: پروردگارا! همان بال :رَّبِِّ ارَوَمَهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی  ه گونهای توا

 (.24)اإلسراء/ ﴾مشمول رحمت قرار دهآنان را آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، که 

ترتیب  آیات ذکر شووده، در»فرماید: اسووت، می شووده آنها احسووان به امر که طبقاتی در ترتیب عالّمه )ره( در مورد رعایت

ست، به    شده ا شده که بر همک   اوّل کهطوریرعایت   مادران و ها اولویّت دارد و آنگاه پدرگروهخداوند در رأس همک طبقات ذکر 

ست بعد از خداوند  کرده که ذکر را سان  دیگرى طبقک هر از پیدا ستحق  به اح شه  مادر و پدر ترند، چونم صلى  و ری ست  ا  که ا

.  نزدیکترند به آدمى خویشوواوندان سووایر از آن دو روییده اسووت. پس تنه دو آن روى وجودش جوانک دارد و اتّکاء دو به آن آدمى

«  داشووته اسووت مقدّم را اقرباء، یتیم میانک خویشوواوندان، در از بعد کرده اسووت و ذکر را خویشوواوندان مادر، سووایر و پدر از بعد

 (.329: 1، ج1389)طباطبائی، 

سورة  135و سورة توبه   24رغم این همه تأکید خداوند بر امر ازدواج، ارتباط و احترام به والدین، در آیه پس در نتی ه، علی

نسوواء تأکید شووده اسووت که خداوند بر همه اَولَی اسووت و بر همه چیز اولویّت دارد، حتّی بر خودتان، پدر و مادر و نزدیکانتان:    

ـهِ وَلَوَ عَلَى  ﴿ ـهُ أَوَلَى   وَالْتَقْرَبِینَ الْوَالِدَیَنِ أَوِ أَنفُسِکُ َکُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسَطِ شُهَدَاءَ لِلَّ هِمَا:  بِلِن یَکُنْ فَنِیًّا أَوَ فَقِیرًا فَاللَّ

کامال  قیام به عدالت کنید! برای خدا شووهادت دهید، اگرچه )این گواهی( به زیان خود شووما یا پدر و مادر و نزدیکان شووما بوده 

قُلْ لِن کَانَ ﴿( و 135)النّسوواء/ ﴾ت کند)چرا که( اگر آنها غنیّ یا فقیر باشووند، خداوند سووزاوارتر اسووت که از آنان حمای ،باشوود

شِیرَتُکُ َ وَأَمَوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا   َضوََنَها         وَتِجَارَةٌآبَاؤُکُ َ وَأَبَنَاؤُکُ َ وَلِخْوَانُکُ َ وَأَزَوَاجُکُ َ وَعَ سَاکُِن تَْر سَاَدهَا وََم َشَوَن َک تَْخ

ـهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا  ـهُ  یَتْتِیَدٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا وَتَّى أَوَبَّ لِلَیَکُ  مِِّنَ اللَّ ـهُ لَا یَهَدِی الْقَوَمَ الْفَاسِقِینَ  بِتَمَرِهِ اللَّ بگو  :وَاللَّ

ترسووید و اید، ت ارتی که از کسوواد شوودنش میاموالی که به دسووت آورده ،شووما کطایف ،همسووران ،برادران ،فرزندان ،اگر پدران

شید که خداوند     پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ،دارید، در نظرتان از خداوندی که به آن عالقه یهاخانه ست، در انتظار با تر ا

 (.24)التّوبه/ ﴾کندعذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیّت نافرمانبردار را هدایت نمی

شما،     نفع خالف بر که هرچند بدهید، شهادت  حق به»فرماید: عالّمه )ره( در مورد اولویّت خدا بر همه چیز می صی    یا شخ

شاوندانتان  یا و مادرتان و پدر منافع شد. پس  خوی صیّت و    منافع به شما  عالقک که زنهار با سبت  که محبّتى شخ  و ینوالد به ن

 مضووایقه آن اداى از و یا کنید تحریف اید،دیده که را آنيه را، یعنى شووهادت که دارد آن بر را شووما دارید، خود خویشوواوندان

  قامم در بخواهى اگر اى،دیده که را آنيه که است  این باشد،  خویشاوندان  یا و والدین ضرر  بر شهادت  اینکه از مراد نمایید. پس

، 1389 )طباطبائی،« بزند لطمه خویشاوندانت  و والدین منافع به یا و باشد  داشته  ضرر  تو حال به بگویی، کاست  و کم بدون ادا

 (.176: 5ج 

 د( طالق

وَلِن ﴿: رها کردن زن از قید ازدواج یعنی ؛اصوول در معناى )طالق( آزاد شوودن از قید و بند اسووتبه نظر عالّمه طباطبائی )ره(، 

ـهُ کُلًّا مِِّن سَضَتِهِ  ا( اگر )راهی برای اصال  در میان خود نیابند، و( از هم جدا شوند، خداوند هر کدام از آنها امّ) :یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّ

قه و برای زنان مطلّ :وَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَضَرُوفِ﴿(؛ 130)النّسوواء/ ﴾کندنیاز میرا با فضوول و کرم خود بی

لَّا جُنَاحَ  ﴿(؛ 241)البقره/ ﴾ی اسووت بر مردان پرهیزکارمناسووبی الزم اسووت )که از طرف شوووهر پرداخت گردد(. این حقّ  کهدی

وَمَتِِّضُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاع ا   ٍفَرِيضَة ٍیَکُ َ لِن طَلَّقْتُ ُ النِِّسَاءَ مَا لَ َ تَمَسُّوهُنَّ أَوَ تَفْرِضُوا لَهُنَّ    عَلَ

شما نیست. )در این موقع،( آنها را     اگر زنان را قبل از آمیزش :بِالْمَضَرُوفِ سی یا تعیین مهر )به عللی( طالق دهید، گناهی بر  جن



خودش  ةتواناییش و آن کس که تنگدست است، به انداز ةآن کس که توانایی دارد، به انداز .مند سازیدای مناسب،( بهرهه)با هدیّ

 (.236)البقره/ ﴾ده و گیرنده باشد( بدهدای شایسته )که مناسب حال دهنههدیّ

ن نکردن ان ام نگرفتن عمل زناشوووویی و همينین معیّفرماید ای که مهر ندارد میعالّمه طباطبائی )ره( در مورد زن مطلّقه

صحّ مهریّ ست ه مانع از  شان می . ت طالق نی سر خود را طالق مى     »فرماید: ای شما که هم ست بر   در حالى که در ،دهیدواجب ا

اینکه چیزى به او بدهید، چیزى که عرف مردم آن را بپسوووندد، )البتّه هر  .ن نکرده بودیدمهرى برایش معیّ او حین عقد ازدواج

سب با حال ه یعنى ب خویش توانایی خود ثروتمند به قدر وسع  ةکسى به انداز  شد، ب  وی قدرى که منا  طورى که وضع همسر  هبا

شته باشد( و فقیر هم به قدر وسع    اش بعد از جدایی و قبل از قهمطلّ ، البتّه این حکم مخصوص  خویش جدایی تفاوت فاحش ندا

قه نیست و نیز مخصوص زنى است که شوهرش با      زنان مطلّ کن نشده باشد و شامل هم   اى برایش معیّهاى است که مهریّ قهمطلّ

سَاءَ کَرْه ا لَا یَحِلُّ لَکُ﴿( 367: 2، ج 1389طباطبائی، « )او هیچ نزدیکى نکرده باشوود ضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا    َ أَن تَرِثُوا النِِّ وَلَا تَضَ

ت که برای شما حالل نیس   :فَإِن کَرِهَتُمُوهُنَّ فَضَسَى  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَضَرُوفِ  بِفَاحِشَة ٍمُّبَيِِّنَة ٍبِبَضَضِ مَا آتَیَتُمُوهُنَّ لِلَّا أَن یَتْتِینَ 

ای اد ناراحتی برای آنها ( ارث ببرید و آنان را تحت فشوووار قرار ندهید که قسووومتی از آنيه را به آنها               از زنان از روی اکراه )و  

 همگر اینکه آنها عمل زشووت آشووکاری ان ام دهند و با آنان شووایسووته رفتار کنید و اگر از آنها )ب  ،ک کنیداید )از مهر(، تملّداده

 (.19)النّساء/ ﴾یرید!(( کراهت داشتید )فورا  تصمیم به جدایی نگدلیلی

 کآی  کنند که این  نکنید و بیان می   محروم اید، داده ایشوووان به  که  مقدارى  هیچ از را زنان »فرماید:   عالّمه طباطبائی )ره( می   

شد و  که نحوى هر به تنگ گرفتن این زنان، حال بر گرفتن تنگ از کندمى نهى شریفه  سیلک  به بخواهند با  را او هاریسختگی  و

  دهند. پس وی را ن ات معیشووت تنگى از کنند و فسووخ را نکا  او عقد ببخشوود تا را خود مهریک از چیزى اینکه به کنند ناچار

ست، مگر  حرام شوهر  بر منظور این به گرفتن تنگ شک  آنکه ا شکار  زنایی و مبیّنه زن، فاح  ت،صور  این در شود که  مرتکب آ

 (.403و404: 4، ج 1389طباطبائی، ) «دهد او را طالق گرفتن پول وسیلک به بگیرد تا تنگ او بر تواندمى شوهر

شَیَئًا  ﴿ سَتِبَدَالَ زَوَجٍ مَّکَانَ زَوَجٍ وَآتَیَتُ َ لِوَدَاهُنَّ قِنطَار ا فَلَا تَتْخُذُوا مِنْهُ  و   :أَتَتْخُذُونَهُ بُهَتَانًا وَلِثْم ا مُّبِینًا وَلِنْ أَرَدتُّ ُ ا

ی از اید، چیزعنوان مهر( به او پرداختههجای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی )ب  ی بهاگر تصمیم گرفتید که همسر دیگر  

 (.20)النّساء/ ﴾شوید؟!ل میآیا برای بازپس گرفتن مهر آنان به تهمت و گناه آشکار متوسّ .آن را پس نگیرید

 دومى در همسوور کردن مقام م، قائعبارت دیگرو یا به  دیگر زوجى به جاى زوجى عالّمه طباطبائی )ره( در مورد اسووتبدال

ستید  اگر»فرماید: اوّل می همسر  جاى  اىمهریه کنید، از ازدواج او جاى به دیگر زنى با دهید و طالق را خود زنان از بعضى  خوا

 هآني باشد و  زیادى بسیار  مال مهریه آن که چند هر نگیرید، پس چیزى بودید، داده ازدواج هنگام در خود طالقى همسر  به که

سیار داده آنيه به نسبت  بگیرید، رضایت وی  بدون خواهیدمى  مهریک زا ت اوزگرانه و بی ا باشد... مردان حق گرفتن  اندک اید، ب

 (.408: 4، ج1389)طباطبائی، « زن را ندارند و در این راه نباید به بهتان و دروغ متوسّل شوند

مَا لَکُ َ عَلَیَهِنَّ مِنْ      ﴿ ــُّوهُنَّ فَ بَلِ أَن تَمَس نَاتِ ثُ َّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ هَا    ةِدَّة ٍلِذَا نَکَحَتُ ُ الْمُؤْمِ تَدُّونَ فَمَتِِّضُوهُنَّ   تَضَ

سَرِِّوُوهُنَّ سَرَاو ا جَمِیلًا   ای برای شما بر  ادید، عدّهکه با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از همبستر شدن طالق د  هنگامی: وَ

ست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید   سبی بهره  کآنها را با هدیّ .آنها نی سازید و ب منا سته  ه مند  شای شان کنید طرز    ﴾ای رهای
 (.49)األحزاب/

  طالق را زنان  وقتى»فرماید:   عاّلمه طباطبائی )ره( در مورد عدّه نگه داشوووتن زن مطّلقه قبل از ان ام عمل زناشوووویی می           

شان  با آنکه از دهید، بعدمى سته  ازدواج عقد ای شویى  عمل اینکه از قبل اید وب شان  با زنا شید، دیگر  داده ان ام ای ست ن الزم با  ی

ست  واجب شما  بر دارد و نگه عدّه شما  مطلّقک زن شونت  بدون اوّال  که ا صومت  و خ   مال از چیزى با ثانى در دهید و طالق خ

شان بهره  شویى  عمل آنکه از قبل را کنید... اگر زنان مندای شید،  داده ان ام زنا شان  براى مهر که صورتى  دهید، در طالق با  ای

صف  اید، تنهاکرده معیّن شویی این مى را مهر ن   دمنآنان را بهره مال از چیزى به را به او کامل بدهید و مهر برند. بعد از عمل زنا

 (.502: 16، ج 1389)طباطبائی، « باشد ایشان شأن و حال مناسب که مال از کنید؛ چیزى



سیدن زمان عدّة خود می       شوهر، البتّه بعد از پایان ر شده که زنان پس از طالق و بعد از مرگ  سالم بیان  شوهر  در ا توانند 

ست:     شده ا سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَ ﴿کنند و از آن به عمل معروف هم یاد  ضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحَنَ أَزَوَاجَهُنَّ  وَلِذَا طَلَّقْتُ ُ النِِّ ا تَضَ

خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران     ةکه زنان را طالق دادید و عدّ و هنگامی :لِذَا تَرَاضَوَا بَیَنَهُ  بِالْمَضَرُوفِ 

 (.232)البقره/ ﴾گردد ای تراضی برقرارپسندیده طوراگر در میان آنان به  .)سابق( خویش، ازدواج کنند

ضعیّت پس از طالق می  شدن مدّ  «بلوغ اجل»مراد از »فرماید: عالّمه طباطبائی )ره( در مورد و ست و ت عدّتمام  این آیه  ه ا

به    نان     اشووواره دارد  به ز یار  که مى    پس از طالق دادن اخت هایى  کار ند در  ند    .کن ند ازدواج کن ند و  مى ،پس اگر خواسوووت توان

نه عادات  اینگو زیرا ؛به استناد اینکه در فامیل ما چنین چیزى رسم نیست    ،توانند او را از این کار بازدارندنمىت خویشاوندان میّ 

زن را از او سوولب کند، چون زنان خود صوواحب اختیار  تواند حقّنمى ،ت و کورى یا بخل و حسوود اسووتجاهلیّ آنها که اسوواس

: 2، ج 1389طباطبائی، « )تواند از عمل معروف نهى کندر اسالم کسى نمى  معروف و مشروع آنان است و د   باشند و این حقّ مى

355.) 

سوره از این مباحث می شده، تأکید می   توان نتی ه گرفت که خداوند در  صحبت  کند که اگر الزم هایی که در آنها از طالق 

 کند.ونت و عصبانیّت را ت ویز نمیبه جدایی بود، با روی خوش و با محبّت از یکدیگر جدا شوید و در هیچ جا تندی، خش

 هـ( مرگ

توانند بعد از مرگ شوهرشان ازدواج کنند، البتّه به شرط گذراندن زمان عدّه و زنان از این عمل    در اسالم بیان شده که زنان می  

با وصیّتی که   اند، بلکه از آن به عنوان عمل معروف هم یاد شده است و همينین بیان شده است که بعد از مرگ هم    نهی نشده 

فَّوَنَ وَالَّذِینَ یُتَوَ﴿مند سووازید: کنید، به فکر زنانتان باشووید و آنان را با پرداختن هزینک گذراندن زندگی تا یک سووال بهره می

ج ا    یَذَرُونَ أَزَوَا يَّة ٍمِنکُ َ وَ ََِ ع ا لِلَى الْحَوَلِ فَیَرَ لِخْرَاجٍ    وَصَ تَا نَاحَ عَلَیَکُ َ فِی مَا فَضَلْنَ فِی    فَإِنْ خَرَجَنَ   لِِّتَزَوَاجِهِ  مَّ لَا جُ فَ

سِهِنَّ مِن مَّضَرُوفٍ  گذارند، باید برای جا می گیرند و همسوورانی از خود بهمی مرگ قرار کو کسووانی که از شووما در آسووتان  :أَنفُ

وهر( ش کاینکه آنها )از خان به شرط ،مند سازندزندگی( بهره کت کنند که تا یک سال آنها را )با پرداختن هزینهمسران خود وصیّ

ی در هزینه ندارند، ولی( گناهی بر شووما نیسووت نسووبت به  د نکنند( و اگر بیرون روند، )حقّبیرون نروند )و اقدام به ازدواج م دّ

 .(240)البقره/ ﴾دهندان ام می گیخود به شایست ةآنيه دربار

سفارش    کاین آی»فرماید: ز مرگ شوهر می نظر عالّمه طباطبائی )ره( در مورد تأمین مخارج برای زن پس ا شریفه به مردان 

صیّ   مى سران خود و شان بدهند   تى کنند و مالى معیّکند که براى هم شان به ای مالى که کفاف مخارج  ؛ن نمایند که بعد از مرگ

زنان است   مال، حقّکه این تعیین  از آن ا ،چیزى که هست  .ج شوند رهاى خود خایک سال ایشان را بدهد، بدون اینکه از خانه  

فرماید: اگر زنان شوووهرمرده در این نظر نمود، لذا مى را اسووتیفا کرد و هم از آن صوورف توان آنسووت که هم مىا و حق چیزی

وهر ش  گیشایست   هشوهر تقصیرى در ندادن آن مال ندارید و یا اگر خواستند ب    کشوهر بیرون شدند، دیگر شما ورث    کت از خانمدّ

 (.370: 2، ج 1389طباطبائی، « )ول نیستیدئسدیگر شما م ،کنند

سِهِنَّ   ﴿ صَنَ بِتَنفُ شْرًا   أَرْبَعَةَوَالَّذِینَ یُتَوَفَّوَنَ مِنکُ َ وَیَذَرُونَ أَزَوَاج ا یَتَرَبَّ شْهُرٍ وَعَ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیَکُ َ   أَ

سِهِنَّ   شما می    :بِالْمَضَرُوفِفِیمَا فَضَلْنَ فِی أَنفُ سانی که از  سرانی باقی می و ک گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار میرند و هم

خودشان   ةخواهند، درباررسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می    خود تکه به آخر مدّبکشند )و عدّه نگه دارند( و هنگامی 

 (.234)البقره/ ﴾ود ازدواج کنند(شایسته ان ام دهند )و با مرد دلخواه خصورت به 

خواهند ان ام    که پس از مرگ شووووهر و اتمام عدّه می    کارهایى   در زنان  به  اختیار  نظر عالّمه طباطبائی )ره( در مورد دادن   

 وا توانندنمى میّت خویشاوندان توانند ومى کنند، ازدواج زنان پس از مرگ شوهر و اتمام عدّه خواستند اگر»دهند این است که: 

 اسووواس آنها  که  ها عادت  زیرا اینگونه  نیسوووت؛ رسوووم چیزى چنین ما  فامیل   در اینکه  اسوووتناد  به  بدارند،   باز  کار  این از را



سد  یا بخل جاهلیّت،کورى، ست،  ح شند و مى اختیار صاحب  خود زنان کند، چون سلب  او از را زن حقّ تواندنمى ا  حقّ این با

 (.363: 2، ج1389طباطبائی، ) «کند نهى معروف عمل از تواندنمى کسى اسالم در است و آنان مشروع و معروف

ـ   النِِّسَاءِ أَوَ أَکْنَنتُ َ فِی أَنفُسِکُ َ خِطْبَةِوَلَا جُنَاحَ عَلَیَکُ َ فِیمَا عَرَّضْتُ  بِهِ مِنْ ﴿ ـهُ أَنَّکُ َ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَ  لَّا نکِعَلِ َ اللَّ

ست که    أَجَلَهُ: الْکِتَابُ یَبَلُغَالنِِّکَاحِ وَتَّى  ةُقْدَةَوَلَا تَضَزِمُوا  مَّضَرُوفًا قَوَلًا تَقُولُوا أَن لِلَّا سِرًّا  تُوَاعِدُوهُنَّ شما نی به  و گناهی بر 

( خواسووتگاری کنید و یا در دل تصوومیم بر این کار بگیرید )بدون اینکه آن را اظهار  ،اندکنایه )از زنانی که همسوورانشووان مرده 

ای  سندیدهپ شیوةدانست شما به یاد آنها خواهید افتاد، ولی پنهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید، مگر اینکه به نید(. خداوند میک

 (.235)البقره/ ﴾آنها سرآید ة)در هر حال( اقدام به ازدواج ننمایید تا عدّ .به کنایه( اظهار کنیدو )

ر  ا نه هبه معناى پنهان کردن و پوشاندن است، امّ   «اکنان» ککلمه چنین است ک  نظر عالّمه طباطبائی )ره( در مورد این آی

مورد بحث این است که در مورد   کو مراد از آی اسرار نهفته در نفس یعنی  ؛اکنان به معناى پوشاندن در دل است  این  .پوشاندنى 

خود را به کنایه بفهمانید و یا در امر زن مورد نظرتان  کخواستگارى مانعى نیست از اینکه شما به کنایه سخنى بگویید و خواست     

از او خواسوتگارى خواهم کرد و یا    ،آیده بیرون مىامورى را در قلب پنهان بدارید که بعد از چند صوبا  دیگر که فالن زن از عدّ 

 !ل شوم؟یشود من به وصل او ناآرزو کنید که کى مى مثال 

به یاد   براى این است که  ،اینکه گفتیم در خواستگارى و تعریض اشکالى نیست   »فرماید: این جمله مىعالّمه )ره( در تفسیر  

کند، بلکه نهى نمى ،فطرى و نوع خلقت شماست   زةزنان بودن امرى است مطبوع طبع شما مردان و خدا هرگز از چیزى که غری  

 (.365: 2، ج1389طباطبائی، ) ﴾کندرا ت ویز هم مى آن

 گیرینتیجه

ان ام   یزانالمبا تکیه بر تفسووویر    کریم قرآنهای این تحقیق که از تحلیل محتوای کیفی آیات ارتباطی      ترین یافته  از مهم

شاره کرد. ابتدا به  گرفت، می شوهر، ارتباط والدین با        3توان به موارد زیر ا شد: ارتباط بین زن و  شاره  نوع ارتباط در خانواده ا

ها در قبال هم    والدین. آنگاه پس از بررسوووی این سوووه نوع ارتباط، به وظایف هر کدام از این گروه        فرزندان، ارتباط فرزندان با    

شخصیّت   نفع خالف بر که هرچند دهید، شهادت  حق به»فرماید: پرداخته شد. عالّمه )ره( در مورد اولویّت خدا بر همه چیز می 

  والدین هب نسبت  که محبّتى و شخصی   منافع به شما  عالقک که زنهار سباشد. پ  خویشاوندانتان  یا و مادرتان و پدر منافع یا شما، 

 مضووایقه آن اداء از ویا کنید تحریف اید،دیده که را آنيه را، یعنى شووهادت که بدارد آن بر را شووما دارید، خود خویشوواوندان و

 اگر دیادیده که را آنيه که اسوت  این باشود،  خویشواوندان  و والدین ضورر  یا شوما و  ضورر  بر شوهادت  اینکه از مراد نمایید. پس

ست  و کم بدون اداء مقام در بخواهید شته  ضرر  شما  حال به بگویید، کا شد  دا شما   و والدین منافع به یا و با شاوندان   طمهل خوی

 (.176: 5، ج 1389)طباطبائی، « بزند

 منابع و مآخذ

 .قرآن کری 

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اهل بیت )ع(خانواده در مکتب قرآن و (. 1379ارفع، سیّد کاظم. )

 حوزة علمیّک قم. . قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمیقرآنخانواده در (. 1377بهشتی، احمد. )

 . تهران: طر  پژوهشکدة خانواده.های تهرانبررسی روابط انسانی در خانواده(. 1379ساروخانی، باقر. )

 و فکری عالّمه طباطبائی. . قم: نشر بنیاد علمیتفسیر المیزان(. 1389طباطبائی، سیّد محمّدحسین. )

شهای پژوهش در علوم اجتماعی (. 1381فرانکفورد، چاوا و دیوید نيمیاس. ) . ترجمک فاضوول الری انی و رضووا فاضوولی.   رو

 تهران: سروش.

 . تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.ارتباطات انسانی(. 1379اکبر. )فرهنگی، علی



 . تهران: انتشارات ستاد اقامک نماز.دقایقی با قرآن(. 1390قرائتی، محسن. )

 .قرآنمرکز فرهنگی درسهایی از انتشارات . تهران: تفسیر نور(. 1376وووووووووووووو . )

 عصر )عج(.. ترجمک محمّدباقر موسوی همدانی. تهران: انتشارات کتابخانک مس د ولیبحاراألنوار(. 1363م لسی، محمّدباقر.  )

 . تهران: انتشارات مهدی موعود )عج(.جایگاه بانوان در اسالم(. 1391حسین. )نوری همدانی، 

 


