
 

 

 

 المیزاناز منظر تفسیر خانوادگی روابط 

 وجردی علویمهدخت بر
  مه طباطبائی، تهراناستادیار دانشگاه عالّ

 اس اشرفیعبّ
 تهران استادیار دانشگاه عالّمه طباطبائی،

 راویه رزمیان
 مه طباطبائی، تهراندانشگاه عالّارتباطات ارشد  کارشناس

 (05/03/1382؛ تاریخ پذیرش: 20/01/1392)تاریخ دریافت: 

 چکیده

عالمه، شود و بدان تعلّق دارد، خانواده است.  که برای هر انسانی تعریف میخانواده، اوّلين مکانی 
شود و با تولّد فرزنندان   داند که با پيوند مقدّس ازدواج آغاز می ترین نهاد اجتماعی می خانواده را مهم

شنماری در   لو از ینک روش کُن   اسنت  این مقاله از روش تحلينل محتنوا بهنره بنرده    . گردد کامل می
ن باط در خانواده که شامل ارتباط مينا انواع ارت، در این تحقيق. يری خود استفاده کرده استگ نمونه

مربوط بنه طنالق و زنندگی     لئمسا، ارتباط فرزندان با والدین، ارتباط والدین با فرزندان، زن و شوهر
رسنيد کنه    تنوان  منی ی کلّن  ةبه اینن نتي،ن   ،در این تحقيق. پس از مرگ و قيامت بررسی شده است

تربينت فرزنند،   ، حمایت از زنندگی مشنترک  ، زندگی خانوادگی اهميّتکریم بر  قرآنرغم تأکيد  علی
 همگنی  است و خنانواده و امنوال   لئقاشخصی  ةو انسان یک رابط خداوند بين خود. انواع ارتباط و ..

 است. آزمایش انسان قرار داده شده برای
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 مقدّمه

 هنای  در دنيایی که رسنانه  .اقتباس کنيم قرآنرا از  خود  انان باید الگوها و سبک زندگیما مسلم

برگشنت بنه سنبک زنندگی     ، صدد تغير سبک زندگی ما هستند در ،ماهواره ویژه ارتباط جمعی و به

. به یک ضرورت تبدیل شده اسنت دادن این مفاهيم  و الگو قرار قرآنخاص به مفاهيم  توجّهی و قرآن

ترین نهاد اجتماعی و محيطی امن برای دستيابی  و حياتی ترین مهمعنوان  خانواده به ،از طرف دیگر

کنه بنا    پيمنان مقندّس ازدواج   ةگرفته بر پاین  خانواده کانونی است شکل. به اهداف عالی انسانی است

در اینن  . دشنو  منی آنها بر یکدیگر بيشنتر   تر و تأثيرگذاری روابط اعضای آن گسترده، حضور فرزندان

، بنه منظنور   کارهای ای،اد ارتباط صميمانه و سازنده در خنانواده  و شناخت عوامل ثبات و ساز، ميان

 ةسزایی دارد که در تمام ادیان و در همب اهميّتای،اد محيطی سالم و بانشاط برای پرورش فرزندان 

عنوان معلّم هميشگی بشر  به ،سو از یک قرآن اهميّت ،بنابراین. بوده است توجّهجوامع بشری مورد 

 .سازد این موضوع را آشکار می اهميّتضرورت و  ،زندگی اجتماعی ةعنوان هست و نهاد خانواده به

 توجّنه با  خانوادگی است که های به ارتباط م،يد قرآنصدد یافتن چگونگی نگاه  این پژوهش در

، ی شنناخت جایگناه خنانواده   هنا  هد به آگاهی ما در زمينتوان میو  گيرد میصورت  الميزانبه تفسير 

شنناخت  ، چگونگی ساختار قدرت() سرپرستی خانواده ةشناخت نحو، تشکيل خانواده ةشناخت نحو

خنانواده و حقنوق اعضنا در     از هم پاشيدگی ةبر اعضای خانواده و شناخت نحو مترتّبهای  تمسئوليّ

 .ندکمک ک کریم قرآناز دیدگاه ، این باره

 هنای  چه تصنویری از ارتبناط   م،يد قرآنال است که پاسخ به این سؤ، ان،ام این پژوهش انگيزة

 تنوان  منی  المينزان تأکيد بر تفسنير   د؟ برای پاسخ به این سؤال با مطالعه و نيزکن می ارایهخانوادگی 

 شنيوة روش تحقينق و  . شناسنایی کنرد  ، خنانوادگی دارد  های نسبت به ارتباط قرآنرویکردی را که 

و  قنرآن آینات   ةيّن آمناری منا کلّ   ةجامعن . تحليل محتوای کيفی است، در این پژوهش ها هتحليل داد

ای مستقيم ینا غيرمسنتقيم ارتبناط     ها به گونهاست که در آن الميزانتفاسير مربوط به آن در تفسير 

ربوط بنه آن در  و تفاسير م م،يد قرآنآیات  کلّ، ،ا که در این تحقيقاز آن. اند خانوادگی مطرح شده

شماری ان،ام خواهد شند و   لصورت کُ پژوهش به ،بنابراین، گيرد میمورد بررسی قرار  الميزانتفسير 

 .پذیرد گيری صورت نمی نمونه

که در هر تعریف بنه   اند کرده ارایهی از خانواده تعدّدم های ریفتع نظران به اینکه صاحب توجّهبا 

 عالّمنه  بنودن تعرینف   به جنامع  توجّهدر این،ا با ، شده است جّهتو گيری خانواده عدی از ابعاد شکلبُ
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ایشنان در تعرینف خنانواده    . تعریف ایشان بنه عننوان تعرینف محنوری قنرار گرفنت       ،ره()طباطبائی

ایشان  .خانواده است، دارد تعلّقو بدان  دشو میلين مکانی که برای هر انسانی تعریف اوّ»: فرمایند می

 و با تولّد فرزنندان  دشو میآغاز  د که با پيوند مقدّس ازدواجدان مید اجتماعی نها ترین مهمخانواده را 

 .(405: 1389، طباطبائی) «ددگر میکامل 

مفاهيم مورد استفاده در  تعریف زیر اساس و پایة، شده برای ارتباط ارایهاز ميان تعاریف مختلف 

، گيرننده  یپيام از سوی فرستنده بنرا انتقال  از فراگرد عبارت استارتباط »: خواهد بود این پژوهش

 «مشابهت معنی با معننی منورد نظنر فرسنتنده پينام ای،ناد شنود       ، پيام ةمشروط به آنکه در گيرند

 .(57: 1387، محسنيان)

، انند  کنرده  توجّنه فقط به انتقنال معننی    ها ریفدليل انتخاب این معنی آن است که بعضی از تع

اعنداد و  ، شنکل ، اند و بعضی دیگنر اسنتفاده از نوشنته    داشته مخاطب تأکيد ها به تأثير بربعضی از آن

صندد ینافتن عناصنر و مفناهيم      از آن،ا که این پژوهش در. ندا ها را در تعاریف خود ذکر کرده آهنگ

 .رسد مینظر   تعریف دکتر محسنيان از ارتباط بهترین تعریف به، شدبا میارتباطی 

پينام   ی شنده در گيرنندة  پيام با معنی مت،لّن  ةندهر چه معنی مورد نظر فرست ،طبق این تعریف

 تنوان  میصورت ریاضی نيز  نتایج را بهاین . تر خواهد بود ارتباط کامل، مشابهت بيشتری داشته باشد

ی شنده در  و معننی مت،لّن   Mپينام را بنا    ةاگر معنی مورد نظنر فرسنتند  ؛ بدین صورت که بيان کرد

 Mمسناوی   'Mصورت کامل برقرار خواهد شد که   وقتی بهارتباط  ،نشان دهيم 'Mپيام را با  ةگيرند

 ةی در گيرنند معننی مت،لّن   معنی مورد نظر فرستنده با وارتباط کامل است  ؛ یعنی: باشد

 .(58و  57: 1387، محسنيانر.ک؛ ) پيام برابر است

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

 ن و شوهرارتباط بین زـ 1

 شود. پرداخته میدر این،ا ابتدا به وظایف مرد در ارتباط با زن آنگاه به ارتباط زن نسبت به مرد 
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 وظایف مرد (1ـ1

 ت و سرپرستی خانوادهقیمومیّ (الف

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَـاءِ بِمَـا   ﴿: مرد اسنت  ةت و ریاست خانواده بر عهديّقيموم در اسالم

خاطر  هب، سرپرست و نگهبان زنانند مردان: هِمْأَمْوَالِ مِنْ أَنفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى فَضَّلَ اللَّ

و  از نظر نظام اجتماع( برای بعضی نسنبت بنه بعضنی دیگنر قنرار داده اسنت      ) برتریهایی که خداوند

 .(34اء/ )النّس ﴾ندکن میدر مورد زنان( ) خود هایی که از اموال خاطر انفاق هب

 که طاقت  است حسب به، داده مردان به تعال  خداى که های  زیادت»: است ره( فرموده) عالّمه

 بر جهات را بر بعضی مردان ةعام عموم  هم این برتری در جهات .دارند آن امثال و دشوار اعمال بر

پس به همين . حهاسل با سرزمين از و دفاع قضا ،حکومت از است که عبارت داده قيمومت زنان ةعام

 بنه  زننش  بر مرد قيمومت: فرماید می ایشان همچنين. کند اطاعت را شوهر است واجب زن بر ،دليل

 اسنتقالل  و اسنت  آن مالک آنچه در ات اوتصرّف و زن ةاراد ازبکند  آزادى سلب که معنی نيست این

 معنناى  بلکنه ، کنند  سنلب  را مننافع وی  از دفناع نينز   و او اجتمناع   و فردى حقوق حفظ در را زن

 «ببنرد  استمتاع او از تا پردازد م  خودش مال از را زن زندگ  ةهزین مرد که است این مرد قيمومت

 .(543ن544 :4ج، 1389، طباطبائی)

 رفتاری و اخالقی (ب

لِتَذْهَبُوا بِـبَعْضِ مَـا   وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا﴿

َ ٍ بَِِاحيشَ ٍآتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن یَأْتِینَ   أَنفَـِِن کَرِهْتُمُـوهُنَّ فَعَسَـى     وَعَاشِـرُوهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ   مُّبَنَِِّ

الل بنراى شنما حن    !ایند  اى کسان  کنه ایمنان آورده   :شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّـهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا تَکْرَهُوا

 ،ایند  و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخش  از آنچه را به آنان داده نيست که زنان را به اکراه ارث برید

و  شایستگ  رفتار کنيده و با آنها ب آشکارى شوند یمگر آنکه مرتکب زشت، ]از چنگشان به در[ برید

در آن مصلحت فراوان قرار دارید و خدا  پس چه بسا چيزى را خوش نم ، اگر از آنان خوشتان نيامد

 (.19)النّساء/  ﴾دهد م 

بنينان و   ،شرایط با اخالق نيکو با همسر خود برخورد کنند و از اینن طرینق   مردان باید در همة

 .کنندان و فرزندان را به زندگی دلگرم ی زندگی را مستحکم گردانند و زنها هپای
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 اقتصادی و مالی (ج

، وظيفنه منرد اسنت کنه از لحنا  اقتصنادی      ، ر محيط خانوادهد، بقرهسورة  233 ةبه آی توجّهبا 

اینن تنأمين   . او را یاری دهند ، س همسری و مادریامکانات زندگی زن را فراهم کند و در مسير مقدّ

اسالم در . از دل استبرخاسته س و بلکه عملی مقدّ ،نياز اقتصادی یک امر تحميلی برای مرد نيست

منردان را  ، کنرده اسنت و در برابنر آن    مشخّصتکليف را برای زنان اقل حدّ، رابطه با پيمان زناشویی

: (158: 1382، بهشنتی ر.ک؛ ) ف به تأمين لباس و خوراک و مسکن مورد نياز آنها ساخته استموظّ

الْمَوْلُـودِ لَـهُ    وَعَلَـى  الرَّضَةاعَ َ وَالْوَالِدَاتُ یُرْوِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ﴿

 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَاليدَةٌلَا تُضَارَّ  لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[  اینن حکنم  ]. و مادران ]باید[ فرزندان خود را دو سال تمام شنير دهنند  : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ

به ، [ مادران]و خوراک و پوشاک آنان  براى کس  است که بخواهد دوران شيرخوارگ  را تکميل کند

هنيچ منادرى   . شنود  ف نمن  مکلّن  خود هيچ کس جز به قدر وسع. پدر است ةبر عهد شایسته صورت

ماننند   و دضنرر ببينن  نباید به خاطر فرزنندش  [ و هيچ پدرى ]نيز نباید به سبب فرزندش زیان ببيند

 .(233)البقره/  ﴾هست نيزوارث  ةبر عهد  همين احکام

و : ا فَکُلُوهُ هَنِیئًـا مَّرِیئًـا  فَِِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْء  مِّنْهُ نَفْسً وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴿

اگر آنها چينزی از  ولی( ) ( به آنان برردازیدهیا عطيّ) عنوان یک بدهیه طور کامل( به ب) مهر زنان را

 (.4)النّساء/ ﴾صرف کنيدحالل و گوارا م، آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند

 اى مسنأله  زننان  بنه  مهر دادن»: فرماید می زنان به مهریه دادن وجوب ره( در مورد حکم) عالّمه

 در و منردم  نمينا  در اساسناً  که است اى مسأله بلکه ،باشد کرده تأسيس را آن اسالم فقط که نيست

 کنه  را منال   ینا  پنول   کنه  هسنت  و بود جارى این بر بشر خود سنّت .است بوده متداول دیگر ننَسُ

 .(269: 4ج ،1389، طباطبائی) «دهند اختصاص زنان به همهریّ عنوان به ،باشد داشته قيمت 

ن فرمنوده  اسالم برای مردان در برابر همسرانشان وظنایف بزرگنی را معنيّ   ، این مبحثة در نتي،

اقتصنادی کنه شنامل پرداخنت      ةنگهبانی از خانواده و وظيف به وظيفة توان میکه از آن جمله  است

دیگر منرد را رفتنار نيکنو و     ةاسالم وظيف .اشاره کرد، شدبا میوسایل آسایش زن و فرزند  ةتهيّ، نفقه

طنور   هنر  هدخوا می ،اند که با هم ازدواج کرده رعایت نکات اخالقی بيان کرده است و از زن و مردی

 پوشی نماینند  از آن چشم، که هست با اخالق و رفتار یکدیگر بسازند و چنانچه از هم ناراحتی دیدند

 .(19: 1379، ارفعر.ک؛ )
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 وظایف زن (1ـ2

کشنتزارى بنراى    ةزن را در مثل بنه منزلن  : اول اینکه: عبارتند از دو خصلت ویژه در آفرینش زن

 بنه حندّ   و و نمنو کنند   بدن یاع بشر در داخل این صدف تکوّنو تا ن و پيدایش نوع بشر قرار دادهتکوّ

 ،کنه او کشنتزار اسنت    دلينل  و به همنين  پس بقاى نوع بشر بستگ  به وجود زن دارد .والدت برسد

از  دوم. شنود  مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز م  مانند کشتزارهاى دیگر احکام

که نسنل  و مرد براى این خالف خود یعن  مرد را م،ذوب خود کندجنس م، آن،ا که باید این موجود

خداوند در  .هاى خانه و خانواده جذب شود تل مشقّبه طرف او و ازدواج با او و تحمّ ،بشر باق  بماند

ل منزل را تحمّن  ةدارى و رنج ادار هت بچّو براى اینکه زن مشقّ خلقت زن را لطيف قرار داد ،آفرینش

سنت و  کنه یکن  در جسنم او    و همين دو خصوصيت س او را لطيف و رقيق کردشعور و احسا، کند

 .(124: 1382، بهشتیر.ک؛ ) ل به او داردف اجتماع  محوّیثيرى در وظاأت، دیگرى در روح او

 ت و سرپرستی خانوادهقیمومیّ (الف

در ولی از زن خواسنته شنده کنه    ، ة زن گذاشته نشدهبر عهد ت روشنیاز این نظر شاید مسئوليّ

 .حافظ ناموس و منافع او باشد غياب شوهرش

وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ    الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ﴿

زننانی   و زنان صنالح  :سَبِیالً تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ فَِِنْ أَطَعْنَکُمْ فَالَ فِی الْمَضَاجِعِ وَاوْرِبُوهُنّوَاهْجُرُوهُنَّ 

در مقابل حقوقی کنه خندا    ( اسرار و حقوق او را،همسر خود) و در غياب ندهست هستند که متواضع

شان بنيم  ای امّا( آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفت) و ؛ندکن میحفظ ، برای آنان قرار داده

اگر هيچ راهنی جنز   ) و ر بستر از آنها دوری نمایيد( د،ر واقع نشدو اگر مؤثّ) پند و اندرز دهيد، دارید

و اگنر از شنما    ،( آنهنا را تنبينه کنيند   شان نبنود ای برای وادار کردن آنها به ان،ام وظایف ت عملشدّ

 (.34نّساء/ال) ﴾راهی برای تعدّی بر آنها ن،ویيد، پيروی کردند

ه و بن  اسنت  بنه منردان داده  هایی که خدای تعالی  دليل ندادن زیادت»: است ره( فرموده) عالّمه

 اش سنرمایه  و اسناس  اسنت و  عناطف   و احساسن   زندگ  یک زنان زندگ  زنان نداده، این است که

، ببنرد  اسنتمتاع  او از تا پردازد م  خودش مال از را زن زندگ  ةهزین چون مرد. است لطافت و ترقّ

 اطاعنت  را او ،شنود  من   مرد خوابگ  هم و استمتاع به مربوط آنچه تمام در است الزم نيز زن بر پس

 ندهند  راه او بستر در را بيگانه مرد ،است غایب وقت  و کند حفظ او غياب در را او ناموس نيز و کند

 کنه  امنوال   در نينز  و ندهد عتمتّ ،است شوهر مخصوص که خود جسم هاى یزیبای از را بيگانه آن و
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 بنر  مسنلّط  را او واسنت   سررده او دست به خانوادگ  زندگ  در اشتراک و ازدواج طرف در شوهرش

 .(545: 4ج ،1389، طباطبائی) «نکند خيانت ،ساخته آن

 رفتاری و اخالقی (ب

ت ح،اب زن یک نوع احترام و مصونيّ ،حسين نوری همدانی  میاهلل العظآیةطبق بيانات حضرت 

تحکنيم و   ح،اب موجنب ، جایگاه بانوان در اسالمایشان در کتاب  طبق فرمایش .تاست نه محدودیّ

افزایش آمار ازدواج  ت در کانون زندگی زن و شوهر،ت و محبّافزایش صميميّ خانوادگی، پيوند روابط

که از خانه قندم بنه بينرون     مید هنگاکن میشرافت و کرامت زن اقتضا  .ددگر میو کاهش آمار طالق 

ننوری  ر.ک؛ ) شناره کنرد  بنه آینات زینر ا    توان می در این باره. سنگين و باوقار باشد ، متين،گذارد می

 :(356: 1391، همدانی

 لِکَذَ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ﴿

به همسران و دختراننت و زننان    ای پيامبر! اً:انَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِیموکَیُؤْذَیْنَ  فَالَ یُعْرَفْنَ أَن أَدْنَى

این کار برای اینکه شناخته  .های بلند[ خود را بر خویش فروافکنند ها ]= روسری جلباب: مؤمنان بگو

 توبنه کننند   ،و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنهنا سنر زده  ) بهتر است ،شوند و مورد آزار قرار نگيرند

 مِـنْ  یَغْضُضْـنَ  لِّلْمُؤْمِنَـاتِ  وَقُـل ﴿(؛ 59اب/)اخحنز  ﴾رحنيم اسنت   و ( خداوند همواره آمرزندهکه

 عَلَـى  بِخُمُـرِهِنَّ  وَلْیَضْـرِبْنَ  مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَیَحْفَظْنَ أَبْصَارِهِنَّ

 أَبْنَـاءِ  أَوْ أَبْنَـایِهِنَّ  أَوْ بُعُـولَتِهِنَّ  آبَـاءِ  أَوْ هِنَّآبَـایِ  أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا جُیُوبِهِنَّ

 أَوِ أَیْمَـانُهُنَّ  مَلَکَـتْ  مَـا  أَوْ نِسَایِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِی أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِی أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ

 وَلَـا  النِّسَـاءِ  عَـوْرَاتِ  عَلَـى  یَظْهَرُوا لَمْ الَّذِینَ الطِّفْلِ أَوِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِرْبَة ِ  أُوْلِی غَیْرِ التَّابِعِینَ

 لَعَلَّکُـمْ  الْمُؤْمِنُـونَ  أَیُّهَا جَمِیعًا اللَّهِ إِلَى وَتُوبُوا زِینَتِهِنَّ مِن یُخْفِینَ مَا لِیُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ یَضْرِبْنَ

[ فنرو بندنند و پاکندامن  ورزنند و      دیدگان خود را ]از هر نامحرم : بگوو به زنان با ایمان  :تُفْلِحُونَ

روسرى خود را بر گنردن   و باید ،مگر آنچه که طبعاً از آن پيداست ،زیورهاى خود را آشکار نگردانند

 ،پسرانشنان  ،پدران شوهرانشنان  ،پدرانشان ،ورهایشان را جز براى شوهرانشانو زی، اندازندخویش فرو

 ،[ خنود  کنيش  زننان ]هنم   ،پسنران خواهرانشنان   ،پسران برادرانشنان  ،نبرادرانشا ،نشانپسران شوهرا

هاى زننان وقنوف حاصنل     نيازند یا کودکان  که بر عورت [ ب  خدمتکاران مرد که ]از زن ،کنيزانشان 

نهفتنه   خنود  آنچه از زیننت  که[ نکوبند  اى به زمين ]به گونه و پاهاى خود را آشکار نکنند، اند نکرده

اميد کنه رسنتگار   ، [ به درگاه خدا توبه کنيد همگ  ]از مرد و زن !اى مؤمنان. معلوم گردد ،دارند م 
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إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَـا تَخْضَـعْنَ بِـالْقَوْلِ     یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَد  مِّنَ النِّسَاءِ﴿؛ (31 )النّور/ ﴾شوید

ای همسران پيامبر! شما همچنون یکنی از زننان     :ضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًافَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَ

انگيز سخن نگویيد که بيماردالن در شما  ای هوس پس به گونه .اگر تقوا پيشه کنيد ،معمولی نيستيد

بَـرُّجَ  وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَـا تَبَـرَّجْنَ تَ  ﴿( و 32)اخحنزاب/  ﴾و سخن شایسته بگویيد! طمع کنند

إِنَّمَـا یُرِیـدُ اللَّــهُ لِیُـذْهِبَ      وَأَطِعْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ الزَّکَاةَوَآتِینَ  الصَّلَاةَوَأَقِمْنَ  الْأُولَى الْجَاهيلينَّ ِ

و همچنون دوران  ، ی خنود بمانيند  هنا  هو در خانن  :یْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیـرًا عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَ

و خندا و  ، و زکنات را برردازیند  ، و نماز را برپا داریند  در ميان مردم( ظاهر نشوید) نخستينجاهليّت 

خواهد پليدی و گناه را از شما اهل بيت دور کنند و کنامالً    خداوند فقط می .را اطاعت کنيد او رسول

 (.33)اخحزاب/ ﴾شما را پاک سازد

 اقتصادی و مالی (ج

بنه   تعلّقم، اگر درآمدی داشته باشند و عهده ندارند خانواده بهای در رابطه با اقتصاد  زنان وظيفه

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِـهِ  ﴿: نساء ذکر شده اسنت  ةسور 32 ةای که در آی . به گونهستآنها خود

وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن  ا اکْتَسَبْنَوَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا بَعْضٍبَعْضَکُمْ عَلَى 

هایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر  برتری ا:کَانَ بِکُلِّ شَیْء  عَلِیمً فَضْلِهِ إِنَّ اللَّـهَ

و بنر طبنق    برای حفظ نظام زنندگی شنما  ، های طبيعی و حقوقی این تفاوت) .آرزو نکنيد ،قرار داده

و ) ای بهنره و زنان نيز  دارند ،آورند ی از آنچه به دست میا بهره،( مردان حال ولی با این ،عدالت است

 برای رفع تنگناها طلب کنيند  و رحمت و برکت( خدا) و از فضل یک پایمال گردد(  نباید حقوق هيچ

 (.32)النّساء/ ﴾و خداوند به هر چيز داناست

 ارتباط والدین با فرزندان( 1ـ3

جنين ، و استعدادها در نطفه ها قوّهرسيدن  فعليّتر به ثّعامل مؤ، تبر حسب نظام طبيع، والدین

طفنل را   هنا  هاو منا  .تر از نقش پدر است نقش مادر به مراتب مهم، در این ميان. ندهست و وجود طفل

کانون عواطف پاک و جایگاه قلب اش که  از م،رای سينه ها هما، دجانش و بعد از تولّ ةدر رحم با شير

را برای هستی فرزند دلبند خنود   خود د و از آن پس نيز همواره هستیده میپرورش  ،مهر اوستپُر

نند و اینن پندر    کن منی سرپرستی پدر زنندگی   هم مادر و هم فرزند به، در تمام این مدّت. خواهد می

 .خوراک و مسکن فراهم سازد ها را از نظر لباس،آن مادّیهای  است که وظيفه دارد نيازمندی
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جسم و محنيط زنندگی خنود را سنالم نگناه      ، با رعایت قوانين بهداشتی ظيفه دارندپدر و مادر و

 توجّنه ها زنندگی م  انسان پس ازگذشت سال. دشو میرو  طفل با خطر روبه ،صورت در غير این، دارند

فيزیکی و آميزش تن به تن نيست و فرزنند فقنط وارث    ةتنها یک جنب که پدر و مادر شدن دشو می

لق و خنو  خُ ادر،بلکه وارث تمام کردارها و رفتارهای نيک و بد پدر و م، لدین نيستو مالی وا  میجس

 .(211: 1382، بهشتیر.ک؛ ) شدبا میو روش تربيتی آنها هم 

مسکن و پوشاک و خوراک فرزندان خالصنه   ةاز قبيل تهيّ مادّی لئمسات پدر و مادر به مسئوليّ

در اسالم تربيت و پرورش . پدر و مادر است ةعهد به های روحانی و معنوی آنها نيز پرورش، دشو مین

والندین کنودک از    الزم اسنت . تر اسنت  تر و ارزنده ج جسمانی آنان مهمئين حواروحی فرزندان از تأم

همان روزهای نخستين آنها را با صفات فضيلت انسنان آشننا کننند و اسنتعدادهای خدادادیشنان را      

 .شکوفا سازند

 .گنذارد  دار منی  در روح آنها تنأثير عمينق و ریشنه    کامالً ،بينند ند و میشنو آنچه را که اطفال می

های مسنموم   دیدنیکه مبادا ذهن فرزندشان از را مبذول دارند  دقّتپدر و مادر باید نهایت  بنابراین،

کننده کافی است که تا آخر عمر طفل را از راه خدا و صراط  ة منحرفو مخرّب پر شود که یک منظر

 .(46: 1379، ارفع) سازد مستقيم دور

در قالب نصيحت حضرت لقمنان بنه   ) لقمان ةارتباط با فرزندان در سور ةدستورات دین در حوز

 :که این آیات عبارتند از شده است ارایهبه حضرت اسماعيل( ) مریم ةفرزندش( و در سور

به خناطر   :نَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌإِ کْ بِاللَّـهِوَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِ﴿

پسنرم! چينزی را   : گفنت  ،کنرد  در حالی که او را موعظه می ،را که لقمان به فرزندش  میبياور( هنگا

 حَبَّة ٍ یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِن تَکُ مِثْقَالَ ﴿(؛ 13)لقمان/ ﴾ظلم بزرگی است، همتای خدا قرار مده که شرک

إِنَّ اللَّــهَ لَطِیـفٌ    أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّــهُ  صَةْْرَةٍ دَلٍ فَتَکُن فِی مِّنْ خَرْ

 و در دل سننگی ینا در   کنار نينک ینا بند( باشند     ) خردلنی  ةسنگينی دانن  ةپسرم! اگر به انداز :خَبِیرٌ

خداونند   .آورد قيامت بنرای حسناب( منی    در) خداوند آن را، ای از( آسمانها و زمين قرار گيرد گوشه)

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى  الصَّلَاةَیَا بُنَیَّ أَقِمِ ﴿( 16)لقمان/ ﴾دقيق و آگاه است

و ، منکنر کنن  و امر به معروف و نهی از ، پسرم! نماز را برپا دار :الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ لِکَإِنَّ ذَ أَصَابَکَ مَا

وَلَـا  ﴿ (؛17)لقمنان  ﴾شکيبا باش که این از کارهای مهنم اسنت!   رسد میدر برابر مصایبی که به تو 

پسنرم!( بنا   ) :یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍإِنَّ اللَّـهَ لَا  تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا
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مغرورانه بر زمين راه مرو کنه خداونند هنيچ متکبّنر مغنروری را       و، اعتنایی از مردم روی مگردان بی

لْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ إِنَّ أَنکَرَ ا وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ﴿(؛ 18)لقمان/ ﴾دوست ندارد

 است که بدترین آوازها بانگ خران، ساز و صدایت را آهسته، رو باش رفتن خود ميانه و در راه :الْحَمِیرِ

و در اینن   :عْدِ وَکَانَ رَسُـولًا نَّبِیًّـا  إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ﴿(؛ 19)لقمان/

بنزرگ(  ) و رسول و پينامبری ، یش صادقها هکه او در وعد، نيز( یاد کن) ( از اسماعيلآسمانی) کتاب

او همنواره   :کَـانَ عِنـدَ رَبِّـهِ مَرْوِـیًّا    وَ وَالزَّکَةاةِ  بِالصَّةلَاةِ  وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَـهُ ﴿ ( و54)مریم/ ﴾بود!

 (.55)مریم/ ﴾و همواره مورد رضایت پروردگارش بود؛ داد اش را به نماز و زکات فرمان می خانواده

، روح پناک منادر  : ر در تربينت فرزنند عبارتنند از   ثّقرائتی برخی از عوامل منؤ  سالماإلحجّةاز نظر 

 .(284: 1389، قرائتیر.ک؛ ) پاک ةتغذی، تعليم و تربيت الهی، جسم سالم

های زینر را در   پدر و مادر باید سفارش، آید که در این نوع ارتباط ی این مبحث برمیبند جمعاز 

و دادن  نمناز پنا داشنتن    بنر  ،بزرگ اسنت   میست به خدا که شرک عدم: تربيت فرزند خود بگن،انند

 ،عندم تحقينر منردم    ،بئمصاصبوری کردن بر  ،روی گرداننداز منکر  عمل نيک ان،ام دادن و. زکات

 .ی راه رفتنحتّ صوت یا، اعتدال در رفتار. عدم تکبّر و خودپسندی

تربيت آنهاسنت   اصل مهم در ارتباط با فرزندان فهميد که توان میاز مباحث باال  ،پس در نتي،ه

 .محور بار بيایندای باشد که خدا که باید به گونه

 ارتباط فرزندان با والدین( 1ـ4

هنای غينر الهنی     ی مکتنب حتّن  ،آسمانیپدر و مادر دو وجود پرارزشی هستند که در تمام ادیان 

درونی انسان را که از عاطفه و  ع( این حسّ) بيت پيامبر و اهل قرآن. شندبا میمورد احترام و تکریم 

طور که باید  و مفصّل ارزش آنها را آن مکرّر های و با بيان اند تحریک نموده ،گيرد میعقل سرچشمه 

ای از احترام به پدران و منادران غفلنت    ند که لحظهده میاند و به فرزندان دستور  و شاید نشان داده

 .(63: 1379، ارفعر.ک؛ ) نکنند
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 اطاعت (لفا

ن پندر و  اين در این،ا فرقنی م . اطاعت است حقّ، ی که والدین بر فرزندان خود دارندباالترین حقّ

اینن  . اطاعنت منادر نينز واجنب اسنت     ، گونه که اطاعت پدر بر فرزند واجب است همان و ادر نيستم

اگنر  . نداشته باشدمخالفت که با اطاعت خداوند یا این، یا باید در راستای اطاعت خداوند باشد اطاعت

، حنج  جهناد و  ، مثل دستور به نماز، روزه،پدر و مادر دستوری بدهند که مطابق دستور خداوند است

، قرائتنی ر.ک؛ ) ننه در عنرض هنم   ، اطاعت والدین در راستای اطاعت خداونند اسنت  ، صورت در این

1389 :117). 

اگر والدین تالش کردند  فرماید میلقمان  ةسور 15 ةست که در آیواالی ا اندازه جایگاه والدین به

وی خود را با آنان قطنع  ولی باز هم رفتار نيک، از آنان اطاعت نکن، تو را به سوی شرک گرایش دهند

احترام به والدین از . نباید آنها را ترک کرد، یعنی حتّی در مواردی که نباید از آنان اطاعت کرد ؛نکن

 تو موقّن   میننه از حقنوق موسن   ، اسنت   یمن ئدااز حقوق  و نه از حقوق اسالمی، حقوق انسانی است

وَصَـاحِبْهُمَا   تُطِعْهُمَا فَلَا عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ مَا بِی تُشْرِکَ أَنإِن جَاهَدَاکَ عَلَى ﴿؛ (160: همان)

تالش کنند که تنو چينزی را همتنای     هرگاه آن دو :وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا

 ولی بنا آن ، از ایشان اطاعت مکن، ی باطل است(دان میبلکه ، ) که از آن آگاهی نداری من قرار دهی

کننان بنه سنوی منن      و از راه کسانی پيروی کن کنه توبنه   ای رفتار کن شایسته صورتدر دنيا به  دو

 (.15)لقمان/ ﴾اند آمده

 احسان و نیکی به پدر و مادر (ب

هم واجنب   احسان به والدین در کنار توحيد و اطاعت از خداوند آمده است تا نشان دهد این کار

در احسان به والدین فرقی بين پدر و مادر نيسنت و  . است یهم واجب شرع و انسانی ةعقلی و وظيف

: 1389، قرائتنی ر.ک؛ ) فرزندان است نه والدین توجّهاین احسان م يزو ن ندارد و مرز این احسان حدّ

117). 

و در این آینه   احسان به والدین به صورت وصيّت الهی مطرح شده است، لقمان ةسور 14 ةدر آی

 زحمنات بنيش از حندّ    توجّهاینکه این آیه انسان را م نيزهم به مادر و و  است شده توجّههم به پدر 

د و اینکه این آیه شکر و سراسگزاری خدا را به ماننند شنکر و   کن میدر ایّام بارداری و شيردهی  مادر

 وَوَصَّیْنَا الِِْنسَانَ بِوَالِدَیْـهِ ﴿؛ (281: 1382، بهشتیر.ک؛ ) سراسگزاری از والدین واجب کرده است
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و منا بنه    :الْمَصِـیرُ  إِلَیَّ وَلِوَالِدَیْکَ لِی اشْکُرْ أَنِ عَامَیْنِ فِی وَفِصَالُهُ وَهْنٍحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى 

به هنگنام  ) مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد .پدر و مادرش سفارش کردیم ةانسان دربار

و دوران شيرخوارگی او در دو سنال پاینان    شد( را متحمّل می ای بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه

 جا آور که بازگشته برای پدر و مادرت شکر بنيز م( که برای من و یبه او توصيه کرد ،آری) .یابد می

رْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُ وَصَّیْنَا الِِْنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا وَ﴿(؛ 14)لقمان/ ﴾شما( به سوی من است ةهم)

 رَبِّ قَـالَ  سَةََ    أَرْبَعِـینَ  وَبَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَاحَتَّى  وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وَوَعَتْهُ کُرْهًا وَ

 لِی وَأَصْلِحْ هُتَرْوَا صَالِحًا أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَیَّ وَعَلَى عَلَیَّ أَنْعَمْتَ الَّتِی نِعْمَتَکَ أَشْکُرَ أَنْ أَوْزِعْنِی

مادرش او را با ناراحتی حمل  .ما به انسان توصيه کردیم که به پدر و مادرش نيکی کند :ذُرِّیَّتِی فِی

تنا زمنانی    و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سی ماه اسنت  گذارد د و با ناراحتی بر زمين میکن می

پروردگارا! منرا توفينق ده تنا    : یدگو یم ،که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بال  گردد

ای ان،نام دهنم کنه از آن     جا آورم و کنار شایسنته  ه ب ،شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی

 إِیَّـاهُ  إِلَّـا  تَعْبُـدُوا  أَلَّـا  رَبُّکَوَقَضَى ﴿(؛ 15)اخحقناف/  ﴾و فرزندان مرا صالح گردان! خشنود باشی

کَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُف ّ وَلَـا تَنْهَرْهُمَـا   عِندَ یَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ

 .جز او را نررستيد و به پدر و منادر نيکنی کنيند    که و پروردگارت فرمان داده :وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا

کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بنر  ، پيری رسند به سنّنزد تو  یا هر دوی آنها هرگاه یکی از آن دو

وَاعْبُدُوا اللَّــهَ  ﴿(؛ 23)اإلسنراء/  ﴾و گفتار لطيف و سن،يده و بزرگوارانه به آنها بگو! آنها فریاد مزن

بَى الْقُرْ ذِی وَالْجَارِ اکِینِوَالْمَسَ وَالْیَتَامَىوَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى  وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا

مَن کَـانَ   إِنَّ اللَّـهَ لَا یُحِبُّ أَیْمَانُکُمْ مَلَکَتْ وَمَا السَّبِیلِ وَابْنِ بِالْجَنبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ

 .کنيند  نيکنی  و به پدر و مادر ،چيز را همتای او قرار ندهيد  و هيچ خدا را بررستيد و :مُخْتَالًا فَخُورًا

 ،همنشنين  ،، دوسنت دور ةو همسنای ، نزدینک  ةهمسای ،مسکينان ،یتيمان ،همچنين به خویشاوندان

فنروش  ر و فخرکسنی را کنه متکبّن    زیرا خداونند ؛ و بردگانی که مالک آنها هستيد واماندگان در سفر

الَوْا أَتْلُ مَـا  قُلْ تَعَ﴿(؛ 36)اإلسراء/ ﴾دارد ( دوست نمی،زند باز می و از ادای حقوق دیگران سر) است

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْـنُ   وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ

چينزى را   .براى شما بخنوانم  ،بيایيد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بگو :نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ

منا   .و فرزندان خود را از بيم تنگدست  مکشيد و به پدر و مادر احسان کنيد با او شریک قرار مدهيد

وَإِن جَاهَـدَاکَ   وَوَصَّیْنَا الِِْنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا﴿(؛ 151)اخنعام/ ﴾رسانيم شما و آنان را روزى م 

ما به انسان توصيه کردیم که به پدر و مادرش نيکی  :لَا تُطِعْهُمَابِهِ عِلْمٌ فَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ



 63 مهدخت بروجردی علوی، عبّاس اشرفی و راضيه رزميان/المیزاننظر تفسیر روابط خانوادگی از م

شنوی کنه بنه آن علنم      لئن قامشرک باشند و( تالش کنند که برای من همتنایی  ) و اگر آن دو کند

للَّـهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَایِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ا﴿(؛ 8)العنکبوت/ ﴾از آنها پيروی مکن!، نداری

و چنون از فرزنندان    :اسِ حُسْنًالِلنَّ وَقُولُوا وَالْمَسَاکِینِ وَالْیَتَامَىوَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى 

یتيمنان و   ،و خویشنان  و بنه پندر و منادر    جنز خندا را نررسنتيد    اسرائيل پيمان محکم گرفتيم کنه 

 (.83)البقره/ ﴾ش سخن بگویيد[ خو و با مردم ]به زبان مستمندان احسان کنيد

 سنن حُ»، «يند بگوی حسن سخن مردما ب»اینکه  مهم است که منظور از مسألهدر این،ا ذکر این 

یکی از اصنولی کنه    توان میرا  مسألهاین . است آنان مؤمن چه و شانای چه کافر، «مردم با معاشرت

لق نيکنو  از این خُ یدیگر لق مصداقة عسور 4 ةآی، نام برد، هم باید آن را رعایت کرد های در ارتباط

 (.4)القلم/ ﴾ای داری تو اخالق عظيم و برجسته و :عَظِیمٍ خُلُقٍوَإِنَّکَ لَعَلَى ﴿: شدبا می

 پدر و مادر دعا در حقّ (ج

بلکنه بایند بنرای آنهنا از خداونند رحمنت       ، متواضع باشد ند نه تنها باید در برابر والدین خودفرز

خداونند دسنتور بنه دعنا را بينان       قنرآن والدین مست،اب است وگرننه در   بخواهد و این دعا در حقّ

شنکرگزاری فرزنند از زحمنات والندین      است و نشانة کریم قرآناین دعا فرمان خداوند در . کرد نمی

وَقُـل رَّبِّ   الرَّحْمَة ِ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَـاحَ الـذُّلِّ مِـنَ    ﴿؛ (118: 1389، قرائتیر.ک؛ ) شدبا می خود

: و بگو در برابر آنان فرود آر های تواضع خویش را از محبّت و لطف بال :هُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًاارْحَمْ

 ﴾مشنمول رحمنت قنرار ده   آننان را  ، گونه که آنها منرا در کنوچکی تربينت کردنند     پروردگارا! همان
 (.24)اإلسراء/

 در»: فرمایند  منی  ،است شده نهاآ احسان به امر که طبقاتی در ترتيب ره( در مورد رعایت) عالّمه

خداوند در رأس همة طبقات ذکر شده که  لاوّ که طوری هب، ترتيب رعایت شده است ،آیات ذکر شده

 ةطبق هر از پيداست بعد از خداوند که کرده ذکر را مادران و پدر و آنگاهت دارد اولویّ ها هبر همة گرو

 و دارد کناء اتّ دو به آن آدم  که است اصل  و ریشه مادر و پدر چون، ترند مستحق احسانه ب دیگرى

. ترنند نزدیک بنه آدمن    خویشاوندان سایر از آن دو پس است. يدهروی تنه دو آن روى وجودش جوانة

 را یتيم، اقرباء ةميان در، خویشاوندان از بعد و است کرده ذکر را خویشاوندان سایر، مادر و پدر از بعد

 .(329: 1ج ،1389، طباطبائی) «است داشته ممقدّ
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آینه   در، ارتباط و احترام به والدین، رغم این همه تأکيد خداوند بر امر ازدواج علی ،پس در نتي،ه

ی اسنت و بنر همنه چينز     ولَن که خداوند بر همنه اَ  نساء تأکيد شده است ةسور 135توبه و  ةسور 24

امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَـوْ  کُونُوا قَوَّ﴿: پدر و مادر و نزدیکانتان ی بر خودتان،حتّ، ت دارداولویّ

کنامالً قينام بنه    : بِهِمَـا إِن یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّـهُ أَوْلَى  وَالْأَقْرَبِینَ الْوَالِدَیْنِ أَوِ أَنفُسِکُمْعَلَى 

در و و منا  ینا پندر   این گنواهی( بنه زینان خنود شنما     ) چهاگر، عدالت کنيد! برای خدا شهادت دهيد

خداونند سنزاوارتر اسنت کنه از آننان      ، چرا که( اگر آنها غنیّ یا فقير باشند) ،نزدیکان شما بوده باشد

قُلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِـیرَتُکُمْ  ﴿( و 135)النّساء/ ﴾حمایت کند

تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْوَـوْنَهَا أَحَـبَّ إِلَـیْکُم مِّـنَ اللَّــهِ       وَتيجَةارَةٌ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا 

 :یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِـقِینَ وَاللَّـهُ لَا  بِأَمْرِهِ اللَّـهُ یَأْتِیَوَرَسُولِهِ وَجِهَاد  فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى 

ت،نارتی کنه از    ،اید اموالی که به دست آورده ،شما ةطایف ،همسران ،برادران ،فرزندان ،اگر پدران بگو

پينامبرش و جهناد    ،در نظرتان از خداوند، ی که به آن عالقه داریدیها هو خان ترسيد کساد شدنش می

و خداوند جمعيّت  در انتظار باشيد که خداوند عذابش را بر شما نازل کند، تر است در راهش محبوب

 (.24)التّوبه/ ﴾دکن مینافرمانبردار را هدایت ن

 بنر  کنه  هرچند ،بدهيد شهادت حق به»: فرماید میبر همه چيز  ت خداره( در مورد اولویّ) عالّمه

 شنما  ةعالقن  که زنهار پس .باشد خویشاوندانتان یا و مادرتان و پدر منافع یا شما، شخصی نفع خالف

 کنه  دارد آن بنر  را شما ،اریدد خود خویشاوندان و والدین به نسبت که ت محبّ و تشخصيّ منافع به

 اینکه از مراد پس .يدنمای مضایقه آن اداى از و یا کنيد تحریف ،اید دیده که را آنچه یعن ، را شهادت

 در بخنواه   اگنر  ،اى دینده  کنه  را آنچنه  که است این ،باشد خویشاوندان یا و والدین ضرر بر شهادت

 خویشناوندانت  و والدین منافع به یا و باشد شتهدا ضرر تو حال به ،ییبگو کاست و کم بدون ادا مقام

 .(176 :5ج  ،1389، طباطبائی) «بزند لطمه

 طالق (د

رها کنردن   یعنی ؛طالق( آزاد شدن از قيد و بند است) اصل در معناىبه نظر عالّمه طباطبائی )ره(، 

راهنی بنرای اصنالح در مينان     ) ا( اگرامّ) :وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّـهُ کُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴿: زن از قيد ازدواج

 ﴾دکنن  منی نيناز   بنی  خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کنرم خنود  ، و( از هم جدا شوند، خود نيابند
 ةهدین  قنه و بنرای زننان مطلّ   :حَقًّا عَلَـى الْمُتَّقِـینَ   وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَا ٌ بِالْمَعْرُوفِ﴿(؛ 130)النّسناء/ 

 ﴾ی اسنت بنر منردان پرهيزکنار    حقّن  اینن . پرداخنت گنردد(   از طرف شنوهر  که) مناسبی الزم است
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 فَرِیضَة   لَّا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّـوهُنَّ أَوْ تَفْرِوُـوا لَهُـنَّ    ﴿(؛ 241)البقنره/ 

اگنر زننان را قبنل از     :اعًـا بِـالْمَعْرُوفِ  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَـى الْمُقْتِـرِ قَـدَرُهُ مَتَ   

بنا  ) ( آنها را،در این موقع. )گناهی بر شما نيست، به عللی( طالق دهيد) جنسی یا تعيين مهر آميزش

و آن کنس کنه    تواننایيش  ةبنه اننداز  ، آن کنس کنه تواننایی دارد    .مند سازید ،( بهرهای مناسب ههدیّ

 ﴾اشند( بدهند  که مناسب حال دهنده و گيرنده ب) یستهای شا ههدیّ خودش ةبه انداز، تنگدست است
 (.236)البقره/

ان،نام نگنرفتن عمنل     فرمایند  منی ای کنه مهنر نندارد     قنه ره( در مورد زن مطلّ) طباطبائی عالّمه

واجب است »: فرماید میایشان . ت طالق نيسته مانع از صحّن نکردن مهریّو همچنين معيّ ییزناشو

ن مهنرى بنرایش معنيّ    او در حال  که در حين عقد ازدواج ،دهيد م بر شما که همسر خود را طالق 

هنر کسن  بنه     البتّنه )، چيزى که عرف منردم آن را برسنندد  ، اینکه چيزى به او بدهيد .نکرده بودید

، باشند  وی قندرى کنه مناسنب بنا حنال     ه یعنن  بن   خویش ثروتمند به قدر وسع خود ییتوانا ةانداز

و  تفناوت فناحش نداشنته باشند(     ییو قبل از جدا ییعد از جدااش ب قهطورى که وضع همسر مطلّ هب

ن اى بنرایش معنيّ   هاى است که مهریّن  قهاین حکم مخصوص مطلّ البتّه، خویش در وسعفقير هم به ق

و نيز مخصوص زن  است که شوهرش با او هيچ نزدیک   قه نيستزنان مطلّ ةو شامل هم نشده باشد

وَلَا تَعْضُـلُوهُنَّ   لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا﴿ (367 :2ج  ،1389، طباطبائی) «نکرده باشد

فَـِِن   وَعَاشِـرُوهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ   بَِِاحيشَة ٍ مُّبَنََِِّة ٍ  لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُـوهُنَّ إِلَّـا أَن یَـأْتِینَ    

(  و ای،اد نناراحتی بنرای آنهنا   ) از روی اکراه انبرای شما حالل نيست که از زن :کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى

ک تملّن ، از مهنر( ) ایند  و آنان را تحت فشار قرار ندهيد که قسمتی از آنچه را به آنهنا داده  ارث ببرید

ه بن ) و اگر از آنها شایسته رفتار کنيد و با آنان مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری ان،ام دهند ،کنيد

 (.19)النّساء/ ﴾تصميم به جدایی نگيرید!( فوراً) ( کراهت داشتيددليلی

نکنيند و   محنروم  ،اید داده ایشان به که مقدارى هيچ از را زنان»: دفرمای ره( می) طباطبائی عالّمه

 هنر  بنه  گنرفتن تنگ  این حال، زنان بر گرفتن تنگ از کند م  نه  شریفه ةآی ند که اینکن میبيان 

 را خنود  ةمهرین  از چيزى اینکه به کنند ناچار را او ها ریگيسخت ةوسيل به بخواهند و باشد که نحوى

 اینن  به گرفتن تنگ پس .دهند وی را ن،ات معيشت تنگ  از و کنند فسخ را نکاح او عقد تا ببخشد

 اینن  در کنه  شنود  مرتکنب  آشنکار  ییزنا و مبيّنه ةفاحش، زن آنکه مگر، است حرام شوهر بر منظور

، طباطبنائی ) «دهند  او را طنالق  گنرفتن  پنول  ةوسنيل  بنه  تا ردبگي تنگ او بر تواند م  شوهر ،صورت

 .(403ن404 :4ج  ،1389
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 وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَـا تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـیْئًا    ﴿

جای همسر خنود انتخناب    رفتيد که همسر دیگری بهو اگر تصميم گ :أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا

آینا بنرای بنازپس     .چيزی از آن را پس نگيریند ، اید عنوان مهر( به او پرداخته هب) و مال فراوانی کنيد

 (.20)النّساء/ ﴾ید؟!شو میل به تهمت و گناه آشکار متوسّ گرفتن مهر آنان

 م، قنائ و یا بنه عبنارت دیگنر    دیگر  زوج جاىبه  زوج  ره( در مورد استبدال) طباطبائی عالّمه

 طنالق  را خنود  زنان از بعض  خواستيد اگر»: فرماید می لاوّ همسر جاى در دوم  همسر کردن مقام

 ازدواج هنگنام  در خنود  طالق  همسر به که اى مهریه از، کنيد ازدواج او جاى به دیگر زن  با و دهيد

 خواهيند  من   آنچنه  و باشند  زیادى بسيار مال مهریه آن که چند هر ،نگيرید پس چيزى ،بودید داده

 و بي،نا  منردان حنق گنرفتن   ... باشند  اندک بسيار، اید داده آنچه به نسبت ،بگيرید رضایت وی بدون

، طباطبنائی ) «ل شنوند زن را ندارند و در این راه نباید به بهتنان و دروغ متوسّن   ةمهری از ت،اوزگرانه

 .(408: 4ج ،1389

 عيةدَّةٍ مِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُـمْ عَلَـیْهِنَّ مِـنْ    إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْ﴿

که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبنل از   میهنگا: سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًافَمَتِّعُوهُنَّ وَ تَعْتَدُّونَهَا

 .بر آنها نيست که بخواهيند حسناب آن را نگناه داریند    ای برای شما  عدّه، همبستر شدن طالق دادید

 (.49)اخحزاب/ ﴾ای رهایشان کنيد طرز شایستهه مند سازید و ب مناسبی بهره ةآنها را با هدیّ

: فرماید میقه قبل از ان،ام عمل زناشویی داشتن زن مطلّ ره( در مورد عدّه نگه) طباطبائی عالّمه

 عمنل  اینکنه  از قبنل  و ایند  بسنته  ازدواج عقند  ایشنان  بنا  آنکه زا بعد، دهيد م  طالق را زنان وقت »

 واجنب  شنما  بر و دارد نگه عدّه شما ةقمطلّ زن نيست الزم دیگر، باشيد داده ان،ام ایشان با زناشوی 

 ...کنيد مند ایشان بهره مال از چيزى با ثان  در و دهيد طالق خصومت و خشونت بدون الًاوّ که است

 ایشان براى مهر که صورت  در، دهيد طالق ،باشيد داده ان،ام زناشوی  عمل آنکه از قبل را اگر زنان

 بنه  و را بنه او کامنل بدهيند    مهر بعد از عمل زناشویی این. برند م  را مهر نصف تنها، اید کرده نمعيّ

، طباطبنائی ) «باشد ایشان شأن و حال مناسب که مال از چيزى ؛کنيد مند آنان را بهره مال از چيزى

 .(502 :16ج  ،1389

بعد از پایان رسنيدن زمنان    البتّه ن پس از طالق و بعد از مرگ شوهر،در اسالم بيان شده که زنا

وَإِذَا طَلَّقْـتُمُ النِّسَـاءَ   ﴿: از آن به عمل معروف هم یاد شده اسنت  وند شوهر کنند توان می خود ةعدّ

کنه    میو هنگنا  :حْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاوَوْا بَیْنَهُم بِالْمَعْرُوفِفَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِ
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، سابق( خنویش ) مانع آنها نشوید که با همسران، خود را به پایان رساندند ةزنان را طالق دادید و عدّ

 (.232)البقره/ ﴾ای تراضی برقرار گردد پسندیده طوربه  اگر در ميان آنان .ازدواج کنند

تمام شدن  «بلوغ اجل» مراد از»: فرماید میت پس از طالق ره( در مورد وضعيّ) طباطبائی عالّمه

 .کننند  در کارهای  که من  پس از طالق دادن اختيار به زنان این آیه اشاره دارد به  و ه استت عدّمدّ

بنه   ،دارندباز توانند او را از این کار ت نم و خویشاوندان ميّ توانند م  ،پس اگر خواستند ازدواج کنند

ت و جاهليّن  آنهنا  ادات که اسناس اینگونه ع زیرا ؛استناد اینکه در فاميل ما چنين چيزى رسم نيست

چنون زننان خنود صناحب اختينار      ، زن را از او سلب کند تواند حقّ نم  ،یا بخل و حسد است کورى

ل معنروف نهن    توانند از عمن   و در اسالم کس  نم  معروف و مشروع آنان است و این حقّ باشند م 

 .(355 :2ج  ،1389، طباطبائی) «کند

، از طالق صحبت شنده  هاکه در آن ییها هنتي،ه گرفت که خداوند در سور توان میاز این مباحث 

ت از یکدیگر جدا شنوید و در هنيچ   با روی خوش و با محبّ، د که اگر الزم به جدایی بودکن میتأکيد 

 .دکن میت را ت،ویز نخشونت و عصبانيّ، جا تندی

 مرگ (هـ

به شنرط گذرانندن    البتّه ،کنندشان ازدواج ند بعد از مرگ شوهرتوان میکه زنان  در اسالم بيان شده

بلکه از آن به عنوان عمل معروف هم یناد شنده اسنت و    ، اند هشدنهی ن زنان از این عملو  زمان عدّه

کر زنانتان باشنيد و آننان را   به ف ،يدکن میتی که همچنين بيان شده است که بعد از مرگ هم با وصيّ

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَـذَرُونَ  ﴿: مند سنازید  با پرداختن هزینة گذراندن زندگی تا یک سال بهره

مَـا  فَِِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَـیْکُمْ فِـی    لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ وَصينَّ  أَزْوَاجًا 

گيرنند و همسنرانی از    می مرگ قرار ةو کسانی که از شما در آستان :فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف 

بنا پنرداختن   ) آنهنا را  ت کنند که تنا ینک سنال   باید برای همسران خود وصيّ، گذارند جا می  خود به

و اقندام بنه ازدواج   ) رون نرونند شوهر( بي ةاز خان) به شرط اینکه آنها ،مند سازند زندگی( بهره ةهزین

( گناهی بر شما نيست نسبت بنه آنچنه   ، ولیی در هزینه ندارندحقّ)، و اگر بيرون روند د نکنند(م،دّ

 .(240)البقره/ ﴾ندده میان،ام  گیبه شایست خود ةدربار

اینن  »: دفرماین  مين مخارج برای زن پس از مرگ شوهر میره( در مورد تأ) طباطبائی عالّمهنظر 

کنه   ن نماینند ت  کنند و مال  معيّکه براى همسران خود وصيّکند  سفارش م شریفه به مردان  ةآی

بندون اینکنه از   ، مال  که کفاف مخارج ینک سنال ایشنان را بدهند     ؛بعد از مرگشان به ایشان بدهند
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زننان اسنت و حنق     حنقّ ، که این تعينين منال   از آن،ا ،چيزى که هست .ج شوندراى خود خها هخان

اگنر زننان   : فرمایند  لذا م ، نظر نمود را استيفا کرد و هم از آن صرف توان آن ست که هم م ا چيزی

شنوهر تقصنيرى در نندادن آن     ةدیگر شما ورثن ، شوهر بيرون شدند ةت از خانمرده در این مدّشوهر

، طباطبنائی ) «ول نيسنتيد ئدیگنر شنما مسن    ،شوهر کنند گیشایست هو یا اگر خواستند ب مال ندارید

 .(370 :2ج  ،1389

فَِِذَا بَلَغْـنَ   أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَرْبَعَ َوَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴿

نند و  مير و کسنانی کنه از شنما منی     :أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

کنه بنه    میو هنگنا  و عدّه نگه دارند() انتظار بکشند باید چهار ماه و ده روز، گذارند همسرانی باقی می

صنورت  خودشنان بنه    ةدربنار ، خواهنند  گناهی بر شما نيست که هر چه می، رسيدند خود تآخر مدّ

 (.234)البقره/ ﴾ازدواج کنند( و با مرد دلخواه خود) شایسته ان،ام دهند

کنه پنس از منرگ شنوهر و      کارهای  در زنان به اختيار ره( در مورد دادن) طباطبائی هعالّمنظر 

 زنان پس از مرگ شوهر و اتمام عدّه خواسنتند  اگر»: خواهند ان،ام دهند این است که اتمام عدّه می

 در اینکنه  استناد به ،بدارند باز کار این از را او توانند نم  تميّ خویشاوندان و توانند م  ،کنند ازدواج

 ینا  بخنل  ،کورى،تجاهليّن  اسناس آنهنا   که ها تعاد اینگونه زیرا ؛نيست رسم چيزى چنين ما فاميل

 حنقّ  این و باشند م  اختيار صاحب خود زنان چون، کند سلب او از را زن حقّ تواند نم  ،است حسد

، بنائی طباط) «کنند  نهن   معنروف  عمنل  از توانند  نمن   کس  اسالم در و است آنان مشروع و معروف

 .(363: 2ج ،1389

عَلِـمَ اللَّــهُ    النِّسَاءِ أَوْ أَکْنَنتُمْ فِی أَنفُسِـکُمْ  خيطْبَ ِوَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّوْتُم بِهِ مِنْ ﴿

النِّکَاحِ  عُقْةدَةَ ا تَعْزِمُوا وَلَ مَّعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَن إِلَّا سِرًّا تُوَاعِدُوهُنَّ لَّا کِنأَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَـ

( ،انند  از زنانی که همسرانشان منرده ) کنایه و گناهی بر شما نيست که به :أَجَلَهُ الْکِتَابُ یَبْلُغَحَتَّى 

خداونند  . بدون اینکنه آن را اظهنار کنيند(   ) و یا در دل تصميم بر این کار بگيرید خواستگاری کنيد

مگنر اینکنه بنه    ، پنهانی با آنها قرار زناشنویی نگذاریند   ، ولیافتادست شما به یاد آنها خواهيد دان می

آنهنا   ةتنا عندّ   در هنر حنال( اقندام بنه ازدواج ننمایيند     ) .کنایه( اظهار کنيد بهو ) ای پسندیده شيوة

 (.235)البقره/ ﴾سرآید

 به معناى پنهان کردن «اکنان» ةکلمچنين است ک  ره( در مورد این آیه) طباطبائی عالّمهنظر 

اسنرار نهفتنه   یعنی  ؛اکنان به معناى پوشاندن در دل استاین  .ا نه هر پوشاندن امّ، و پوشاندن است
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مورد بحث این است که در مورد خواستگارى مانع  نيست از اینکنه شنما بنه     ةو مراد از آی در نفس

امنورى را در   و یا در امر زن مورد نظرتنان  خود را به کنایه بفهمانيد ةو خواست کنایه سخن  بگویيد

از او خواسنتگارى   ،آیند  ه بيرون من  که بعد از چند صباح دیگر که فالن زن از عدّ قلب پنهان بدارید

 !ل شوم؟یاو نا شود من به وصل آرزو کنيد که ک  م  و یا مثالً خواهم کرد

اینکنه گفتنيم در خواسنتگارى و تعنریض اشنکال       »: فرماید این جمله م ره( در تفسير ) عالّمه

و خندا هرگنز از    امرى است مطبنوع طبنع شنما منردان     براى این است که به یاد زنان بودن ،تنيس

 ﴾کنند  را ت،نویز هنم من     بلکنه آن ، کنند  نهن  نمن    ،ستفطرى و نوع خلقت شما ةزچيزى که غری
 .(365: 2ج ،1389، طباطبائی)

 گیری نتیجه

با تکينه   کریم قرآنارتباطی که از تحليل محتوای کيفی آیات  ی این تحقيقها هیافت ترین مهماز 

ننوع ارتبناط در خنانواده     3بنه  ابتدا  .به موارد زیر اشاره کرد توان می، ان،ام گرفت الميزانبر تفسير 

پنس از  آنگاه  .ارتباط فرزندان با والدین، ارتباط والدین با فرزندان، ارتباط بين زن و شوهر: اشاره شد

ره( ) عالّمنه . در قبال هم پرداخته شند  ها هم از این گروبه وظایف هر کدا، بررسی این سه نوع ارتباط

 نفنع  خنالف  بنر  کنه  هرچنند  ،دهيند  شنهادت  حق به»: فرماید میبر همه چيز  ت خدادر مورد اولویّ

 مننافع  بنه  شما ةعالق که زنهار پس .باشد خویشاوندانتان یا و مادرتان و پدر منافع یا شما، تشخصيّ

، را شنهادت  که بدارد آن بر را شما ،دارید خود خویشاوندان و والدین به نسبت که ت محبّ و شخصی

 بنر  شنهادت  اینکه از مراد پس. يدنمای مضایقه آن اداء از ویا کنيد تحریف ،اید دیده که را آنچه یعن 

 در بخواهيند  اگنر  دین ا دینده  که را آنچه که است این ،باشد خویشاوندان و والدین ضرر یا وشما  ضرر

 و والندین  مننافع  بنه  ینا  و باشند  داشنته  ضنرر  شنما  حنال  بنه  د،یين بگو کاست و کم بدون اداء مقام

 .(176 :5ج  ،1389، طباطبائی) «بزند لطمه خویشاوندان شما
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