روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان


مهدخت بروجردی علوی

استادیار دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران


عبّاس اشرفی

استادیار دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران


راویه رزمیان

کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران
(تاریخ دریافت1392/01/20 :؛ تاریخ پذیرش)1382/03/05 :

چکیده
خانواده ،اوّلين مکانی که برای هر انسانی تعریف میشود و بدان تعلّق دارد ،خانواده است .عالمه،
خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی میداند که با پيوند مقدّس ازدواج آغاز میشود و با تولّد فرزنندان
کامل میگردد .این مقاله از روش تحلينل محتنوا بهنره بنرده اسنت و از ینک روش کُنلشنماری در
نمونهگيری خود استفاده کرده است .در این تحقيق ،انواع ارتباط در خانواده که شامل ارتباط مينان
زن و شوهر ،ارتباط والدین با فرزندان ،ارتباط فرزندان با والدین ،مسائل مربوط بنه طنالق و زنندگی
پس از مرگ و قيامت بررسی شده است .در این تحقيق ،به اینن نتي،نة کلّنی منیتنوان رسنيد کنه
علیرغم تأکيد قرآن کریم بر اهميّت زندگی خانوادگی ،حمایت از زنندگی مشنترک ،تربينت فرزنند،
انواع ارتباط و  ...خداوند بين خود و انسان یک رابطة شخصی قائل است و خنانواده و امنوال همگنی
برای آزمایش انسان قرار داده شده است.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،خانواده ،ارتباط ،ارتباطهای خانوادگی.
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مقدّمه
ما مسلمانان باید الگوها و سبک زندگی خود را از قرآن اقتباس کنيم .در دنيایی که رسنانههنای
ارتباط جمعی و بهویژه ماهواره ،در صدد تغير سبک زندگی ما هستند ،برگشنت بنه سنبک زنندگی
قرآنی و توجّه خاص به مفاهيم قرآن و الگو قرار دادن این مفاهيم به یک ضرورت تبدیل شده اسنت.
از طرف دیگر ،خانواده به عنوان مهمترین و حياتیترین نهاد اجتماعی و محيطی امن برای دستيابی
به اهداف عالی انسانی است .خانواده کانونی است شکلگرفته بر پاینة پيمنان مقندّس ازدواج کنه بنا
حضور فرزندان ،روابط اعضای آن گستردهتر و تأثيرگذاری آنها بر یکدیگر بيشنتر منیشنود .در اینن
ميان ،شناخت عوامل ثبات و ساز و کارهای ای،اد ارتباط صميمانه و سازنده در خنانواده ،بنه منظنور
ای،اد محيطی سالم و بانشاط برای پرورش فرزندان اهميّت بسزایی دارد که در تمام ادیان و در همة
جوامع بشری مورد توجّه بوده است .بنابراین ،اهميّت قرآن از یک سو ،به عنوان معلّم هميشگی بشر
و نهاد خانواده به عنوان هستة زندگی اجتماعی ،ضرورت و اهميّت این موضوع را آشکار میسازد.
این پژوهش در صدد یافتن چگونگی نگاه قرآن م،يد به ارتباطهای خانوادگی است که با توجّنه
به تفسير الميزان صورت میگيرد و میتواند به آگاهی ما در زمينههنای شنناخت جایگناه خنانواده،
شناخت نحوة تشکيل خانواده ،شناخت نحوة سرپرستی خانواده (چگونگی ساختار قدرت) ،شنناخت
مسئوليّتهای مترتّب بر اعضای خانواده و شناخت نحوة از هم پاشيدگی خنانواده و حقنوق اعضنا در
این باره ،از دیدگاه قرآن کریم کمک کند.
انگيزة ان،ام این پژوهش ،پاسخ به این سؤال است که قرآن م،يد چه تصنویری از ارتبناطهنای
خانوادگی ارایه میکند؟ برای پاسخ به این سؤال با مطالعه و نيز تأکيد بر تفسنير المينزان منیتنوان
رویکردی را که قرآن نسبت به ارتباطهای خنانوادگی دارد ،شناسنایی کنرد .روش تحقينق و شنيوة
تحليل دادهها در این پژوهش ،تحليل محتوای کيفی است .جامعنة آمناری منا کلّيّنة آینات قنرآن و
تفاسير مربوط به آن در تفسير الميزان است که در آنها به گونهای مستقيم ینا غيرمسنتقيم ارتبناط
خانوادگی مطرح شدهاند .از آن،ا که در این تحقيق ،کلّ آیات قرآن م،يد و تفاسير مربوط بنه آن در
تفسير الميزان مورد بررسی قرار میگيرد ،بنابراین ،پژوهش بهصورت کُلشماری ان،ام خواهد شند و
نمونهگيری صورت نمیپذیرد.
با توجّه به اینکه صاحبنظران تعریفهای متعدّدی از خانواده ارایه کردهاند که در هر تعریف بنه
بُعدی از ابعاد شکلگيری خانواده توجّه شده است ،در این،ا با توجّه به جنامع بنودن تعرینف عالّمنه
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طباطبائی(ره) ،تعریف ایشان بنه عننوان تعرینف محنوری قنرار گرفنت .ایشنان در تعرینف خنانواده
میفرمایند« :اوّلين مکانی که برای هر انسانی تعریف میشود و بدان تعلّق دارد ،خانواده است .ایشان
خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی میداند که با پيوند مقدّس ازدواج آغاز میشود و با تولّد فرزنندان
کامل میگردد» (طباطبائی.)405 :1389 ،
از ميان تعاریف مختلف ارایه شده برای ارتباط ،تعریف زیر اساس و پایة مفاهيم مورد استفاده در
این پژوهش خواهد بود« :ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پيام از سوی فرستنده بنرای گيرننده،
مشروط به آنکه در گيرندة پيام ،مشابهت معنی با معننی منورد نظنر فرسنتنده پينام ای،ناد شنود»
(محسنيان.)57 :1387 ،
دليل انتخاب این معنی آن است که بعضی از تعریفها فقط به انتقنال معننی توجّنه کنردهانند،
بعضی از آنها به تأثير بر مخاطب تأکيد داشتهاند و بعضی دیگنر اسنتفاده از نوشنته ،شنکل ،اعنداد و
آهنگها را در تعاریف خود ذکر کردهاند .از آن،ا که این پژوهش در صندد ینافتن عناصنر و مفناهيم
ارتباطی میباشد ،تعریف دکتر محسنيان از ارتباط بهترین تعریف به نظر میرسد.
طبق این تعریف ،هر چه معنی مورد نظر فرستندة پيام با معنی مت،لّنی شنده در گيرنندة پينام
مشابهت بيشتری داشته باشد ،ارتباط کاملتر خواهد بود .این نتایج را بهصورت ریاضی نيز میتنوان
بيان کرد؛ بدین صورت که اگر معنی مورد نظنر فرسنتندة پينام را بنا  Mو معننی مت،لّنی شنده در
گيرندة پيام را با ' Mنشان دهيم ،ارتباط وقتی به صورت کامل برقرار خواهد شد که ' Mمسناوی M
باشد؛ یعنی:

ارتباط کامل است و معنی مورد نظر فرستنده با معننی مت،لّنی در گيرنندة

پيام برابر است (ر.ک؛ محسنيان 57 :1387 ،و .)58
در این مقاله به  3نوع ارتباط خانوادگی پرداخته شده است.

1ـ ارتباط بین زن و شوهر
در این،ا ابتدا به وظایف مرد در ارتباط با زن آنگاه به ارتباط زن نسبت به مرد پرداخته میشود.
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1ـ )1وظایف مرد
الف) قیمومیّت و سرپرستی خانواده
در اسالم قيموميّت و ریاست خانواده بر عهدة مرد اسنت﴿ :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَـاءِ بِمَـا
فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ :مردان سرپرست و نگهبان زنانند ،بهخاطر
برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسنبت بنه بعضنی دیگنر قنرار داده اسنت و
بهخاطر انفاقهایی که از اموال خود (در مورد زنان) میکنند﴾ (النّساء.)34 /
عالّمه (ره) فرموده است« :زیادتهای که خداى تعال به مردان داده ،به حسب طاقت است که
بر اعمال دشوار و امثال آن دارند .این برتری در جهات عموم هم عامة مردان را بر بعضی جهات بر
عامة زنان قيمومت داده که عبارت است از حکومت ،قضا و دفاع از سرزمين با اسلحه .پس به همين
دليل ،بر زن واجب است شوهر را اطاعت کند .ایشان همچنين می فرماید :قيمومت مرد بر زننش بنه
این معنی نيست که سلب آزادى بکند از ارادة زن و تصرّفات او در آنچه مالک آن اسنت و اسنتقالل
زن را در حفظ حقوق فردى و اجتمناع او و نينز دفناع از مننافع وی را سنلب کنند ،بلکنه معنناى
قيمومت مرد این است که مرد هزینة زندگ زن را از مال خودش م پردازد تا از او استمتاع ببنرد»
(طباطبائی ،1389 ،ج544 :4ن.)543

ب) رفتاری و اخالقی
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِـبَعْضِ مَـا
آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بَِِاحيشَ ٍ مُّبَنََِِّ ٍ وَعَاشِـرُوهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ فَـِِن کَرِهْتُمُـوهُنَّ فَعَسَـى أَن
تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّـهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا :اى کسان کنه ایمنان آوردهایند! بنراى شنما حنالل
نيست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخش از آنچه را به آنان دادهایند،
[از چنگشان به در] برید ،مگر آنکه مرتکب زشتی آشکارى شوند و با آنها به شایستگ رفتار کنيد و
اگر از آنان خوشتان نيامد ،پس چه بسا چيزى را خوش نم دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار
م دهد﴾ (النّساء.)19 /
مردان باید در همة شرایط با اخالق نيکو با همسر خود برخورد کنند و از اینن طرینق ،بنينان و
پایههای زندگی را مستحکم گردانند و زنان و فرزندان را به زندگی دلگرم کنند.
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ج) اقتصادی و مالی
با توجّه به آیة  233سورة بقره ،در محيط خانواده ،وظيفنه منرد اسنت کنه از لحنا اقتصنادی،
امکانات زندگی زن را فراهم کند و در مسير مقدّس همسری و مادری ،او را یاری دهند .اینن تنأمين
نياز اقتصادی یک امر تحميلی برای مرد نيست ،بلکه عملی مقدّس و برخاسته از دل است .اسالم در
رابطه با پيمان زناشویی ،حدّاقل تکليف را برای زنان مشخّص کنرده اسنت و در برابنر آن ،منردان را
موظّف به تأمين لباس و خوراک و مسکن مورد نياز آنها ساخته است (ر.ک؛ بهشنتی:)158 :1382 ،
﴿وَالْوَالِدَاتُ یُرْوِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَةاعَ َ وَعَلَـى الْمَوْلُـودِ لَـهُ
رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَاليدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ :و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شنير دهنند[ .اینن حکنم]
براى کس است که بخواهد دوران شيرخوارگ را تکميل کند و خوراک و پوشاک آنان [مادران] ،به
صورت شایسته بر عهدة پدر است .هيچ کس جز به قدر وسع خود مکلّنف نمن شنود .هنيچ منادرى
نباید به سبب فرزندش زیان ببيند و هيچ پدرى [نيز] نباید به خاطر فرزنندش ضنرر ببينند و ماننند
همين احکام بر عهدة وارث نيز هست﴾ (البقره.)233 /
﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَِِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْء مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًـا مَّرِیئًـا :و
مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک بدهی (یا عطيّه) به آنان برردازید (ولی) اگر آنها چينزی از
آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند ،حالل و گوارا مصرف کنيد﴾ (النّساء.)4/

عالّمه (ره) در مورد حکم وجوب دادن مهریه به زنان می فرماید« :دادن مهر بنه زننان مسنألهاى
نيست که فقط اسالم آن را تأسيس کرده باشد ،بلکه مسألهاى است که اساسناً در مينان منردم و در
سُنَن دیگر متداول بوده است .سنّت خود بشر بر این جارى بود و هسنت کنه پنول ینا منال را کنه
قيمت داشته باشد ،بهعنوان مهریّه به زنان اختصاص دهند» (طباطبائی ،1389 ،ج.)269 :4
در نتي،ة این مبحث ،اسالم برای مردان در برابر همسرانشان وظنایف بزرگنی را معنيّن فرمنوده
است که از آن جمله میتوان به وظيفة نگهبانی از خانواده و وظيفة اقتصنادی کنه شنامل پرداخنت
نفقه ،تهيّة وسایل آسایش زن و فرزند میباشد ،اشاره کرد .اسالم وظيفة دیگر منرد را رفتنار نيکنو و
رعایت نکات اخالقی بيان کرده است و از زن و مردی که با هم ازدواج کردهاند ،میخواهد هنر طنور
که هست با اخالق و رفتار یکدیگر بسازند و چنانچه از هم ناراحتی دیدند ،از آن چشمپوشی نماینند
(ر.ک؛ ارفع.)19 :1379 ،
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2ـ )1وظایف زن
دو خصلت ویژه در آفرینش زن عبارتند از :اول اینکه :زن را در مثل بنه منزلنة کشنتزارى بنراى
تکوّن و پيدایش نوع بشر قرار داده تا نوع بشر در داخل این صدف تکوّن یابد و نمنو کنند و بنه حندّ
والدت برسد .پس بقاى نوع بشر بستگ به وجود زن دارد و به همنين دلينل کنه او کشنتزار اسنت،
مانند کشتزارهاى دیگر احکام مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز م شنود .دوم از
آن،ا که باید این موجود ،جنس مخالف خود یعن مرد را م،ذوب خود کند و مرد براى اینکه نسنل
بشر باق بماند ،به طرف او و ازدواج با او و تحمّل مشقّتهاى خانه و خانواده جذب شود .خداوند در
آفرینش ،خلقت زن را لطيف قرار داد و براى اینکه زن مشقّت بچّهدارى و رنج ادارة منزل را تحمّنل
کند ،شعور و احساس او را لطيف و رقيق کرد و همين دو خصوصيت کنه یکن در جسنم اوسنت و
دیگرى در روح او ،تأثيرى در وظایف اجتماع محوّل به او دارد (ر.ک؛ بهشتی.)124 :1382 ،

الف) قیمومیّت و سرپرستی خانواده
از این نظر شاید مسئوليّت روشنی بر عهدة زن گذاشته نشده ،ولی از زن خواسنته شنده کنه در
غياب شوهرش حافظ ناموس و منافع او باشد.
﴿الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاوْرِبُوهُنّ فَِِنْ أَطَعْنَکُمْ فَالَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیالً :و زنان صنالح زننانی
هستند که متواضع هستند و در غياب (همسر خود )،اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی کنه خندا
برای آنان قرار داده ،حفظ میکنند؛ و ( امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفت ایشان بنيم
دارید ،پند و اندرز دهيد (و اگر مؤثّر واقع نشد )،در بستر از آنها دوری نمایيد و (اگر هيچ راهنی جنز
شدّت عمل برای وادار کردن آنها به ان،ام وظایف ایشان نبنود )،آنهنا را تنبينه کنيند و اگنر از شنما
پيروی کردند ،راهی برای تعدّی بر آنها ن،ویيد﴾ (النّساء.)34/
عالّمه (ره) فرموده است« :دليل ندادن زیادتهایی که خدای تعالی بنه منردان داده اسنت و بنه
زنان نداده ،این است که زندگ زنان یک زندگ احساسن و عناطف اسنت و اسناس و سنرمایهاش
رقّت و لطافت است .چون مرد هزینة زندگ زن را از مال خودش م پردازد تا از او اسنتمتاع ببنرد،
پس بر زن نيز الزم است در تمام آنچه مربوط به استمتاع و همخوابگ مرد من شنود ،او را اطاعنت
کند و نيز ناموس او را در غياب او حفظ کند و وقت غایب است ،مرد بيگانه را در بستر او راه ندهند
و آن بيگانه را از زیباییهاى جسم خود که مخصوص شوهر است ،تمتّع ندهد و نينز در امنوال کنه
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شوهرش در طرف ازدواج و اشتراک در زندگ خانوادگ به دست او سررده اسنت و او را مسنلّط بنر
آن ساخته ،خيانت نکند» (طباطبائی ،1389 ،ج.)545 :4

ب) رفتاری و اخالقی
طبق بيانات حضرت آیةاهلل العظمی حسين نوری همدانی ،ح،اب زن یک نوع احترام و مصونيّت
است نه محدودیّت .طبق فرمایش ایشان در کتاب جایگاه بانوان در اسالم ،ح،اب موجنب تحکنيم و
پيوند روابط خانوادگی ،افزایش صميميّت و محبّت در کانون زندگی زن و شوهر ،افزایش آمار ازدواج
و کاهش آمار طالق میگردد .شرافت و کرامت زن اقتضا میکند هنگامیکه از خانه قندم بنه بينرون
میگذارد ،متين ،سنگين و باوقار باشد .در این باره میتوان بنه آینات زینر اشناره کنرد (ر.ک؛ ننوری
همدانی:)356 :1391 ،
﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ
أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَالَ یُؤْذَیْنَ وکَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِیماً :ای پيامبر! به همسران و دختراننت و زننان
مؤمنان بگو :جلبابها [= روسریهای بلند] خود را بر خویش فروافکنند .این کار برای اینکه شناخته
شوند و مورد آزار قرار نگيرند ،بهتر است (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنهنا سنر زده ،توبنه کننند
که) خداوند همواره آمرزنده و رحنيم اسنت﴾ (اخحنزاب)59/؛ ﴿وَقُـل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ یَغْضُضْـنَ مِـنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْـرِبْنَ بِخُمُـرِهِنَّ عَلَـى
جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَـایِهِنَّ أَوْ آبَـاءِ بُعُـولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَـایِهِنَّ أَوْ أَبْنَـاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَایِهِنَّ أَوْ مَـا مَلَکَـتْ أَیْمَـانُهُنَّ أَوِ
التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِی الْإِرْبَة ِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَـى عَـوْرَاتِ النِّسَـاءِ وَلَـا
یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُـونَ لَعَلَّکُـمْ
تُفْلِحُونَ :و به زنان با ایمان بگو :دیدگان خود را [از هر نامحرم ] فنرو بندنند و پاکندامن ورزنند و
زیورهاى خود را آشکار نگردانند ،مگر آنچه که طبعاً از آن پيداست ،و باید روسرى خود را بر گنردن
خویش فرواندازند ،و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان ،پدرانشان ،پدران شوهرانشنان ،پسرانشنان،
پسران شوهرانشان ،برادرانشان ،پسران برادرانشنان ،پسنران خواهرانشنان ،زننان [هنمکنيش] خنود،
کنيزانشان  ،خدمتکاران مرد که [از زن] ب نيازند یا کودکان که بر عورتهاى زننان وقنوف حاصنل
نکردهاند ،آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونهاى به زمين] نکوبند که آنچه از زیننت خنود نهفتنه
م دارند ،معلوم گردد .اى مؤمنان! همگ [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنيد ،اميد کنه رسنتگار
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شوید﴾ (النّور)31 /؛ ﴿یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَد مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَـا تَخْضَـعْنَ بِـالْقَوْلِ
فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا :ای همسران پيامبر! شما همچنون یکنی از زننان
معمولی نيستيد ،اگر تقوا پيشه کنيد .پس به گونهای هوسانگيز سخن نگویيد که بيماردالن در شما
طمع کنند و سخن شایسته بگویيد!﴾ (اخحنزاب )32/و ﴿وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَـا تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ
الْجَاهيلينَّ ِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَـا یُرِیـدُ اللَّــهُ لِیُـذْهِبَ
عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیـرًا :و در خاننههنای خنود بمانيند ،و همچنون دوران
جاهليّت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشوید و نماز را برپا داریند ،و زکنات را برردازیند ،و خندا و
رسول او را اطاعت کنيد .خداوند فقط میخواهد پليدی و گناه را از شما اهل بيت دور کنند و کنامالً
شما را پاک سازد﴾ (اخحزاب.)33/

ج) اقتصادی و مالی
زنان وظيفهای در رابطه با اقتصاد خانواده به عهده ندارند و اگر درآمدی داشته باشند ،متعلّق بنه
خود آنهاست .به گونهای که در آیة  32سورة نساء ذکر شده اسنت﴿ :وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِـهِ
بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّـهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْء عَلِیمًا :برتریهایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر
قرار داده ،آرزو نکنيد( .این تفاوتهای طبيعی و حقوقی ،برای حفظ نظام زنندگی شنما و بنر طبنق
عدالت است ،ولی با این حال )،مردان بهرهای از آنچه به دست میآورند ،دارند و زنان نيز بهنرهای (و
نباید حقوق هيچ یک پایمال گردد) و از فضل (و رحمت و برکت) خدا برای رفع تنگناها طلب کنيند
و خداوند به هر چيز داناست﴾ (النّساء.)32/

3ـ )1ارتباط والدین با فرزندان
والدین ،بر حسب نظام طبيعت ،عامل مؤثّر به فعليّت رسيدن قوّهها و استعدادها در نطفه ،جنين
و وجود طفل هستند .در این ميان ،نقش مادر به مراتب مهمتر از نقش پدر است .او مناههنا طفنل را
در رحم با شيرة جانش و بعد از تولّد ،ماهها از م،رای سينهاش که کانون عواطف پاک و جایگاه قلب
پُرمهر اوست ،پرورش میدهد و از آن پس نيز همواره هستی خود را برای هستی فرزند دلبند خنود
میخواهد .در تمام این مدّت ،هم مادر و هم فرزند به سرپرستی پدر زنندگی منیکننند و اینن پندر
است که وظيفه دارد نيازمندیهای مادّی آنها را از نظر لباس ،خوراک و مسکن فراهم سازد.
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پدر و مادر وظيفه دارند با رعایت قوانين بهداشتی ،جسم و محنيط زنندگی خنود را سنالم نگناه
دارند ،در غير این صورت ،طفل با خطر روبهرو میشود .انسان پس ازگذشت سالها زنندگی متوجّنه
میشود که پدر و مادر شدن تنها یک جنبة فيزیکی و آميزش تن به تن نيست و فرزنند فقنط وارث
جسمی و مالی والدین نيست ،بلکه وارث تمام کردارها و رفتارهای نيک و بد پدر و مادر ،خُلق و خنو
و روش تربيتی آنها هم میباشد (ر.ک؛ بهشتی.)211 :1382 ،
مسئوليّت پدر و مادر به مسائل مادّی از قبيل تهيّة مسکن و پوشاک و خوراک فرزندان خالصنه
نمیشود ،پرورشهای روحانی و معنوی آنها نيز به عهدة پدر و مادر است .در اسالم تربيت و پرورش
روحی فرزندان از تأمين حوائج جسمانی آنان مهمتر و ارزندهتر اسنت .الزم اسنت والندین کنودک از
همان روزهای نخستين آنها را با صفات فضيلت انسنان آشننا کننند و اسنتعدادهای خدادادیشنان را
شکوفا سازند.
آنچه را که اطفال میشنوند و میبينند ،کامالً در روح آنها تنأثير عمينق و ریشنهدار منیگنذارد.
بنابراین ،پدر و مادر باید نهایت دقّت را مبذول دارند که مبادا ذهن فرزندشان از دیدنیهای مسنموم
و مخرّب پر شود که یک منظرة منحرفکننده کافی است که تا آخر عمر طفل را از راه خدا و صراط
مستقيم دور سازد (ارفع.)46 :1379 ،
دستورات دین در حوزة ارتباط با فرزندان در سورة لقمان (در قالب نصيحت حضرت لقمنان بنه
فرزندش) و در سورة مریم (به حضرت اسماعيل) ارایه شده است که این آیات عبارتند از:
﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِکْ بِاللَّـهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ :به خناطر
بياور) هنگامی را که لقمان به فرزندش ،در حالی که او را موعظه میکنرد ،گفنت :پسنرم! چينزی را

همتای خدا قرار مده که شرک ،ظلم بزرگی است﴾ (لقمان)13/؛ ﴿یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِن تَکُ مِثْقَالَ حَبَّة ٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فِی صَةْْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّــهُ إِنَّ اللَّــهَ لَطِیـفٌ
خَبِیرٌ :پسرم! اگر به اندازة سنگينی داننة خردلنی (کنار نينک ینا بند) باشند و در دل سننگی ینا در
(گوشه ای از) آسمانها و زمين قرار گيرد ،خداوند آن را (در قيامت بنرای حسناب) منیآورد .خداونند
دقيق و آگاه است﴾ (لقمان﴿ )16/یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى
مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ :پسرم! نماز را برپا دار ،و امر به معروف و نهی از منکنر کنن ،و
در برابر مصایبی که به تو میرسد شکيبا باش که این از کارهای مهنم اسنت!﴾ (لقمنان)17؛ ﴿وَلَـا
تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّـهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ( :پسنرم!) بنا
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بی اعتنایی از مردم روی مگردان ،و مغرورانه بر زمين راه مرو کنه خداونند هنيچ متکبّنر مغنروری را
دوست ندارد﴾ (لقمان)18/؛ ﴿وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِیرِ :و در راهرفتن خود ميانهرو باش ،و صدایت را آهستهساز ،که بدترین آوازها بانگ خران است
(لقمان)19/؛ ﴿وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُـولًا نَّبِیًّـا :و در اینن
کتاب (آسمانی) از اسماعيل (نيز) یاد کن ،که او در وعدههایش صادق ،و رسول و پينامبری (بنزرگ)
بود!﴾ (مریم )54/و ﴿وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَـهُ بِالصَّةلَاةِ وَالزَّکَةاةِ وَکَـانَ عِنـدَ رَبِّـهِ مَرْوِـیًّا :او همنواره
خانوادهاش را به نماز و زکات فرمان میداد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود﴾ (مریم.)55/
از نظر حجّةاإلسالم قرائتی برخی از عوامل منؤثّر در تربينت فرزنند عبارتنند از :روح پناک منادر،
جسم سالم ،تعليم و تربيت الهی ،تغذیة پاک (ر.ک؛ قرائتی.)284 :1389 ،
از جمعبندی این مبحث برمیآید که در این نوع ارتباط ،پدر و مادر باید سفارشهای زینر را در
تربيت فرزند خود بگن،انند :عدم شرک به خدا که ستمی بزرگ اسنت ،بنر پنا داشنتن نمناز و دادن
زکات .عمل نيک ان،ام دادن و از منکر روی گردانند ،صبوری کردن بر مصائب ،عندم تحقينر منردم،
عدم تکبّر و خودپسندی .اعتدال در رفتار ،صوت یا حتّی راه رفتن.
پس در نتي،ه ،از مباحث باال میتوان فهميد که اصل مهم در ارتباط با فرزندان تربيت آنهاسنت
که باید به گونهای باشد که خدامحور بار بيایند.

4ـ )1ارتباط فرزندان با والدین
پدر و مادر دو وجود پرارزشی هستند که در تمام ادیان آسمانی ،حتّنی مکتنبهنای غينر الهنی
مورد احترام و تکریم میباشند .قرآن و اهل بيت پيامبر (ع) این حسّ درونی انسان را که از عاطفه و
عقل سرچشمه میگيرد ،تحریک نمودهاند و با بيانهای مکرّر و مفصّل ارزش آنها را آن طور که باید
و شاید نشان دادهاند و به فرزندان دستور میدهند که لحظهای از احترام به پدران و منادران غفلنت
نکنند (ر.ک؛ ارفع.)63 :1379 ،
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الف) اطاعت
باالترین حقّی که والدین بر فرزندان خود دارند ،حقّ اطاعت است .در این،ا فرقنی مينان پندر و
مادر نيست و همانگونه که اطاعت پدر بر فرزند واجب است ،اطاعنت منادر نينز واجنب اسنت .اینن
اطاعت یا باید در راستای اطاعت خداوند باشد ،یا اینکه با اطاعت خداوند مخالفت نداشته باشد .اگنر
پدر و مادر دستوری بدهند که مطابق دستور خداوند است ،مثل دستور به نماز ،روزه ،جهناد و حنج،
در این صورت ،اطاعت والدین در راستای اطاعت خداونند اسنت ،ننه در عنرض هنم (ر.ک؛ قرائتنی،
.)117 :1389
جایگاه والدین به اندازهای واالست که در آیة  15سورة لقمان میفرماید اگر والدین تالش کردند
تو را به سوی شرک گرایش دهند ،از آنان اطاعت نکن ،ولی باز هم رفتار نيکوی خود را با آنان قطنع
نکن؛ یعنی حتّی در مواردی که نباید از آنان اطاعت کرد ،نباید آنها را ترک کرد .احترام به والدین از
حقوق انسانی است ،نه از حقوق اسالمی و از حقوق دائمنی اسنت ،ننه از حقنوق موسنمی و موقّنت
(همان)160 :؛ ﴿إِن جَاهَدَاکَ عَلَى أَن تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَـاحِبْهُمَا
فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ :هرگاه آن دو تالش کنند که تنو چينزی را همتنای
من قرار دهی که از آن آگاهی نداری ( ،بلکه میدانی باطل است) ،از ایشان اطاعت مکن ،ولی بنا آن
دو در دنيا به صورت شایستهای رفتار کن و از راه کسانی پيروی کن کنه توبنهکننان بنه سنوی منن
آمدهاند﴾ (لقمان.)15/

ب) احسان و نیکی به پدر و مادر
احسان به والدین در کنار توحيد و اطاعت از خداوند آمده است تا نشان دهد این کار هم واجنب
عقلی و وظيفة انسانی و هم واجب شرعی است .در احسان به والدین فرقی بين پدر و مادر نيسنت و
این احسان حدّ و مرز ندارد و نيز این احسان متوجّه فرزندان است نه والدین (ر.ک؛ قرائتنی:1389 ،
.)117
در آیة  14سورة لقمان ،احسان به والدین به صورت وصيّت الهی مطرح شده است و در این آینه
هم به پدر توجّه شده است و هم به مادر و نيز اینکه این آیه انسان را متوجّه زحمنات بنيش از حندّ
مادر در ایّام بارداری و شيردهی میکند و اینکه این آیه شکر و سراسگزاری خدا را به ماننند شنکر و
سراسگزاری از والدین واجب کرده است (ر.ک؛ بهشتی)281 :1382 ،؛ ﴿وَوَصَّیْنَا الِِْنسَانَ بِوَالِدَیْـهِ
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حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِـیرُ :و منا بنه
انسان دربارة پدر و مادرش سفارش کردیم .مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد (به هنگنام
بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازهای را متحمّل میشد) و دوران شيرخوارگی او در دو سنال پاینان
مییابد( .آری ،به او توصيه کردیم) که برای من و نيز برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت
(همة شما) به سوی من است﴾ (لقمان)14/؛ ﴿وَ وَصَّیْنَا الِِْنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا
وَ وَوَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِـینَ سَةََ قَـالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْوَاهُ وَأَصْلِحْ لِی
فِی ذُرِّیَّتِی :ما به انسان توصيه کردیم که به پدر و مادرش نيکی کند .مادرش او را با ناراحتی حمل
میکند و با ناراحتی بر زمين میگذارد و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سی ماه اسنت تنا زمنانی
که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بال گردد ،میگوید :پروردگارا! منرا توفينق ده تنا
شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی ،به جا آورم و کنار شایسنتهای ان،نام دهنم کنه از آن
خشنود باشی و فرزندان مرا صالح گردان!﴾ (اخحقناف)15/؛ ﴿وَقَضَى رَبُّکَ أَلَّـا تَعْبُـدُوا إِلَّـا إِیَّـاهُ
وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلَـا تَنْهَرْهُمَـا
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا :و پروردگارت فرمان داده که جز او را نررستيد و به پدر و منادر نيکنی کنيند.
هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سنّ پيری رسند ،کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بنر
آنها فریاد مزن و گفتار لطيف و سن،يده و بزرگوارانه به آنها بگو!﴾ (اإلسنراء)23/؛ ﴿وَاعْبُدُوا اللَّــهَ
وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّـهَ لَا یُحِبُّ مَن کَـانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا :و خدا را بررستيد و هيچ چيز را همتای او قرار ندهيد ،و به پدر و مادر نيکنی کنيند.
همچنين به خویشاوندان ،یتيمان ،مسکينان ،همسایة نزدینک ،و همسنایة دور ،دوسنت ،همنشنين،
واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستيد؛ زیرا خداونند کسنی را کنه متکبّنر و فخرفنروش
است (و از ادای حقوق دیگران سر باز میزند )،دوست نمیدارد﴾ (اإلسراء)36/؛ ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَـا
حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْـنُ
نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ :بگو بيایيد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده ،براى شما بخنوانم .چينزى را
با او شریک قرار مدهيد و به پدر و مادر احسان کنيد و فرزندان خود را از بيم تنگدست مکشيد .منا
شما و آنان را روزى م رسانيم﴾ (اخنعام)151/؛ ﴿وَوَصَّیْنَا الِِْنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَـدَاکَ
لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا :ما به انسان توصيه کردیم که به پدر و مادرش نيکی
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کند و اگر آن دو (مشرک باشند و) تالش کنند که برای من همتنایی قائنل شنوی کنه بنه آن علنم
نداری ،از آنها پيروی مکن!﴾ (العنکبوت)8/؛ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَایِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّـهَ
وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا :و چنون از فرزنندان
اسرائيل پيمان محکم گرفتيم کنه جنز خندا را نررسنتيد و بنه پندر و منادر و خویشنان ،یتيمنان و
مستمندان احسان کنيد و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویيد﴾ (البقره.)83/
در این،ا ذکر این مسأله مهم است که منظور از اینکه «با مردم سخن حسن بگویيند»« ،حُسنن
معاشرت با مردم» ،چه کافر ایشان و چه مؤمن آنان است .این مسأله را میتوان یکی از اصنولی کنه
در ارتباطهای هم باید آن را رعایت کرد ،نام برد ،آیة  4سورة علق مصداق دیگری از این خُلق نيکنو
میباشد﴿ :وَإِنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ :و تو اخالق عظيم و برجستهای داری﴾ (القلم.)4/

ج) دعا در حقّ پدر و مادر
فرزند نه تنها باید در برابر والدین خود متواضع باشد ،بلکنه بایند بنرای آنهنا از خداونند رحمنت
بخواهد و این دعا در حقّ والدین مست،اب است وگرننه در قنرآن خداونند دسنتور بنه دعنا را بينان
نمیکرد .این دعا فرمان خداوند در قرآن کریم است و نشانة شنکرگزاری فرزنند از زحمنات والندین
خود میباشد (ر.ک؛ قرائتی)118 :1389 ،؛ ﴿اخْفِضْ لَهُمَا جَنَـاحَ الـذُّلِّ مِـنَ الرَّحْمَة ِ وَقُـل رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا :بالهای تواضع خویش را از محبّت و لطف در برابر آنان فرود آر و بگو:

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

عالّمه (ره) در مورد رعایت ترتيب در طبقاتی که امر به احسان آنها شده است ،منیفرمایند« :در
آیات ذکر شده ،ترتيب رعایت شده است ،بهطوریکه اوّل خداوند در رأس همة طبقات ذکر شده که
بر همة گروهها اولویّت دارد و آنگاه پدر و مادران را ذکر کرده که پيداست بعد از خداوند از هر طبقة
دیگرى به احسان مستحقترند ،چون پدر و مادر ریشه و اصل است که آدم به آن دو اتّکناء دارد و
جوانة وجودش روى آن دو تنه رویيده است .پس آن دو از سایر خویشاوندان بنه آدمن نزدیکترنند.
بعد از پدر و مادر ،سایر خویشاوندان را ذکر کرده است و بعد از خویشاوندان ،در ميانة اقرباء ،یتيم را
مقدّم داشته است» (طباطبائی ،1389 ،ج.)329 :1
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پس در نتي،ه ،علیرغم این همه تأکيد خداوند بر امر ازدواج ،ارتباط و احترام به والدین ،در آینه
 24سورة توبه و  135سورة نساء تأکيد شده است که خداوند بر همنه اَولَنی اسنت و بنر همنه چينز
اولویّت دارد ،حتّی بر خودتان ،پدر و مادر و نزدیکانتان﴿ :کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَـوْ
عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّـهُ أَوْلَى بِهِمَـا :کنامالً قينام بنه
عدالت کنيد! برای خدا شهادت دهيد ،اگرچه (این گنواهی) بنه زینان خنود شنما ینا پندر و منادر و
نزدیکان شما بوده باشد( ،چرا که) اگر آنها غنیّ یا فقير باشند ،خداونند سنزاوارتر اسنت کنه از آننان
حمایت کند﴾ (النّساء )135/و ﴿قُلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِـیرَتُکُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتيجَةارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْوَـوْنَهَا أَحَـبَّ إِلَـیْکُم مِّـنَ اللَّــهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَاد فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّـهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّـهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِـقِینَ:
بگو اگر پدران ،فرزندان ،برادران ،همسران ،طایفة شما ،اموالی که به دست آوردهاید ،ت،نارتی کنه از
کساد شدنش میترسيد و خانههایی که به آن عالقه دارید ،در نظرتان از خداوند ،پينامبرش و جهناد
در راهش محبوبتر است ،در انتظار باشيد که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعيّت
نافرمانبردار را هدایت نمیکند﴾ (التّوبه.)24/
عالّمه (ره) در مورد اولویّت خدا بر همه چيز میفرماید« :به حق شهادت بدهيد ،هرچند کنه بنر
خالف نفع شخصی شما ،یا منافع پدر و مادرتان و یا خویشاوندانتان باشد .پس زنهار که عالقنة شنما
به منافع شخصيّت و محبّت که نسبت به والدین و خویشاوندان خود دارید ،شما را بنر آن دارد کنه
شهادت را ،یعن آنچه را که دیدهاید ،تحریف کنيد و یا از اداى آن مضایقه نمایيد .پس مراد از اینکه
شهادت بر ضرر والدین و یا خویشاوندان باشد ،این است که آنچنه را کنه دیندهاى ،اگنر بخنواه در
مقام ادا بدون کم و کاست بگویی ،به حال تو ضرر داشته باشد و یا به منافع والدین و خویشناوندانت
لطمه بزند» (طباطبائی ،1389 ،ج .)176 :5
د) طالق
به نظر عالّمه طباطبائی (ره) ،اصل در معناى (طالق) آزاد شدن از قيد و بند است؛ یعنی رها کنردن
زن از قيد ازدواج﴿ :وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّـهُ کُلًّا مِّن سَعَتِهِ( :امّا) اگر (راهنی بنرای اصنالح در مينان
خود نيابند ،و) از هم جدا شوند ،خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کنرم خنود بنینيناز منیکنند﴾
(النّسناء)130/؛ ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَا ٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَـى الْمُتَّقِـینَ :و بنرای زننان مطلّقنه هدینة
مناسبی الزم است (که از طرف شنوهر پرداخنت گنردد) .اینن حقّنی اسنت بنر منردان پرهيزکنار﴾
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(البقنره)241/؛ ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّـوهُنَّ أَوْ تَفْرِوُـوا لَهُـنَّ فَرِیضَة
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَـى الْمُقْتِـرِ قَـدَرُهُ مَتَاعًـا بِـالْمَعْرُوفِ :اگنر زننان را قبنل از
آميزشجنسی یا تعيين مهر (به عللی) طالق دهيد ،گناهی بر شما نيست( .در این موقع )،آنها را (بنا
هدیّهای مناسب )،بهرهمند سازید .آن کنس کنه تواننایی دارد ،بنه انندازة تواننایيش و آن کنس کنه
تنگدست است ،به اندازة خودش هدیّهای شایسته (که مناسب حال دهنده و گيرنده باشند) بدهند﴾
(البقره.)236/
عالّمه طباطبائی (ره) در مورد زن مطلّقنهای کنه مهنر نندارد منیفرمایند ان،نام نگنرفتن عمنل
زناشویی و همچنين معيّن نکردن مهریّه مانع از صحّت طالق نيست .ایشان میفرماید« :واجب است
بر شما که همسر خود را طالق م دهيد ،در حال که در حين عقد ازدواج او مهنرى بنرایش معنيّن
نکرده بودید .اینکه چيزى به او بدهيد ،چيزى که عرف منردم آن را برسنندد( ،البتّنه هنر کسن بنه
اندازة توانایی خود ثروتمند به قدر وسع خویش یعنن بنه قندرى کنه مناسنب بنا حنال وی باشند،
بهطورى که وضع همسر مطلّقهاش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفناوت فناحش نداشنته باشند) و
فقير هم به قدر وسع خویش ،البتّه این حکم مخصوص مطلّقهاى است که مهریّنهاى بنرایش معنيّن
نشده باشد و شامل همة زنان مطلّقه نيست و نيز مخصوص زن است که شوهرش با او هيچ نزدیک
نکرده باشد» (طباطبائی ،1389 ،ج ﴿ )367 :2لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُـلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُـوهُنَّ إِلَّـا أَن یَـأْتِینَ بَِِاحيشَة ٍ مُّبَنََِِّة ٍ وَعَاشِـرُوهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ فَـِِن
کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى :برای شما حالل نيست که از زنان از روی اکراه (و ای،اد نناراحتی بنرای آنهنا )
ارث ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهيد که قسمتی از آنچه را به آنهنا دادهایند (از مهنر) ،تملّنک
کنيد ،مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری ان،ام دهند و با آنان شایسته رفتار کنيد و اگر از آنها (بنه
دليلی) کراهت داشتيد (فوراً تصميم به جدایی نگيرید!)﴾ (النّساء.)19/
عالّمه طباطبائی (ره) میفرماید« :زنان را از هيچ مقدارى که به ایشان دادهاید ،محنروم نکنيند و
بيان میکنند که این آیة شریفه نه م کند از تنگ گرفتن بر زنان ،حال این تنگ گنرفتن بنه هنر
نحوى که باشد و بخواهند به وسيلة سختگيریها او را ناچار کنند به اینکه چيزى از مهرینة خنود را
ببخشد تا عقد نکاح او را فسخ کنند و از تنگ معيشت وی را ن،ات دهند .پس تنگ گرفتن به اینن
منظور بر شوهر حرام است ،مگر آنکه زن ،فاحشة مبيّنه و زنایی آشنکار مرتکنب شنود کنه در اینن
صورت ،شوهر م تواند بر او تنگ بگيرد تا بنه وسنيلة پنول گنرفتن او را طنالق دهند» (طباطبنائی،
 ،1389ج 404 :4ن.)403
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﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَـا تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـیْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا :و اگر تصميم گرفتيد که همسر دیگری به جای همسر خنود انتخناب
کنيد و مال فراوانی (بهعنوان مهر) به او پرداختهاید ،چيزی از آن را پس نگيریند .آینا بنرای بنازپس
گرفتن مهر آنان به تهمت و گناه آشکار متوسّل میشوید؟!﴾ (النّساء.)20/
عالّمه طباطبائی (ره) در مورد استبدال زوج به جاى زوج دیگر و یا بنه عبنارت دیگنر ،قنائم
مقام کردن همسر دوم در جاى همسر اوّل میفرماید« :اگر خواستيد بعض از زنان خنود را طنالق
دهيد و با زن دیگر به جاى او ازدواج کنيد ،از مهریهاى که به همسر طالق خنود در هنگنام ازدواج
داده بودید ،چيزى پس نگيرید ،هر چند که آن مهریه مال بسيار زیادى باشند و آنچنه من خواهيند
بدون رضایت وی بگيرید ،نسبت به آنچه دادهاید ،بسيار اندک باشند ...منردان حنق گنرفتن بي،نا و
ت،اوزگرانه از مهریة زن را ندارند و در این راه نباید به بهتنان و دروغ متوسّنل شنوند» (طباطبنائی،
 ،1389ج.)408 :4

﴿إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُـمْ عَلَـیْهِنَّ مِـنْ عيةدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا :هنگامیکه با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبنل از
همبستر شدن طالق دادید ،عدّهای برای شما بر آنها نيست که بخواهيند حسناب آن را نگناه داریند.
آنها را با هدیّة مناسبی بهرهمند سازید و به طرز شایستهای رهایشان کنيد﴾ (اخحزاب.)49/
عالّمه طباطبائی (ره) در مورد عدّه نگه داشتن زن مطلّقه قبل از ان،ام عمل زناشویی میفرماید:
«وقت زنان را طالق م دهيد ،بعد از آنکه بنا ایشنان عقند ازدواج بسنتهایند و قبنل از اینکنه عمنل
زناشوی با ایشان ان،ام داده باشيد ،دیگر الزم نيست زن مطلّقة شما عدّه نگه دارد و بر شنما واجنب
است که اوّالً بدون خشونت و خصومت طالق دهيد و در ثان با چيزى از مال ایشان بهرهمند کنيد...
اگر زنان را قبل از آنکه عمل زناشوی ان،ام داده باشيد ،طالق دهيد ،در صورت که مهر براى ایشان
معيّن کردهاید ،تنها نصف مهر را م برند .بعد از عمل زناشویی این مهر را بنه او کامنل بدهيند و بنه
چيزى از مال آنان را بهرهمند کنيد؛ چيزى از مال که مناسب حال و شأن ایشان باشد» (طباطبنائی،
 ،1389ج .)502 :16
در اسالم بيان شده که زنان پس از طالق و بعد از مرگ شوهر ،البتّه بعد از پایان رسنيدن زمنان
عدّة خود میتوانند شوهر کنند و از آن به عمل معروف هم یاد شده اسنت﴿ :وَإِذَا طَلَّقْـتُمُ النِّسَـاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاوَوْا بَیْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ :و هنگنامی کنه
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زنان را طالق دادید و عدّة خود را به پایان رساندند ،مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خنویش،
ازدواج کنند .اگر در ميان آنان به طور پسندیدهای تراضی برقرار گردد﴾ (البقره.)232/
عالّمه طباطبائی (ره) در مورد وضعيّت پس از طالق میفرماید« :مراد از «بلوغ اجل» تمام شدن
مدّت عدّه است و این آیه اشاره دارد به دادن اختيار به زنان پس از طالق در کارهای که من کننند.
پس اگر خواستند ازدواج کنند ،م توانند و خویشاوندان ميّت نم توانند او را از این کار بازدارند ،بنه
استناد اینکه در فاميل ما چنين چيزى رسم نيست؛ زیرا اینگونه عادات که اسناس آنهنا جاهليّنت و
کورى یا بخل و حسد است ،نم تواند حقّ زن را از او سلب کند ،چنون زننان خنود صناحب اختينار
م باشند و این حقّ معروف و مشروع آنان است و در اسالم کس نم توانند از عمنل معنروف نهن
کند» (طباطبائی ،1389 ،ج .)355 :2
از این مباحث میتوان نتي،ه گرفت که خداوند در سورههایی که در آنها از طالق صحبت شنده،
تأکيد میکند که اگر الزم به جدایی بود ،با روی خوش و با محبّت از یکدیگر جدا شنوید و در هنيچ
جا تندی ،خشونت و عصبانيّت را ت،ویز نمیکند.

هـ) مرگ
در اسالم بيان شده که زنان میتوانند بعد از مرگ شوهرشان ازدواج کنند ،البتّه به شنرط گذرانندن
زمان عدّه و زنان از این عمل نهی نشدهاند ،بلکه از آن به عنوان عمل معروف هم یناد شنده اسنت و
همچنين بيان شده است که بعد از مرگ هم با وصيّتی که میکنيد ،به فکر زنانتان باشنيد و آننان را
با پرداختن هزینة گذراندن زندگی تا یک سال بهرهمند سنازید﴿ :وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَـذَرُونَ
أَزْوَاجًا وَصينَّ لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَِِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَـیْکُمْ فِـی مَـا
فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف :و کسانی که از شما در آستانة مرگ قرار میگيرنند و همسنرانی از
خود به جا میگذارند ،باید برای همسران خود وصيّت کنند که تنا ینک سنال آنهنا را (بنا پنرداختن
هزینة زندگی) بهرهمند سازند ،به شرط اینکه آنها (از خانة شوهر) بيرون نرونند (و اقندام بنه ازدواج
م،دّد نکنند) و اگر بيرون روند( ،حقّی در هزینه ندارند ،ولی) گناهی بر شما نيست نسبت بنه آنچنه
دربارة خود به شایستگی ان،ام میدهند﴾ (البقره.)240/
نظر عالّمه طباطبائی (ره) در مورد تأمين مخارج برای زن پس از مرگ شوهر میفرمایند« :اینن
آیة شریفه به مردان سفارش م کند که براى همسران خود وصيّت کنند و مال معيّن نماینند کنه
بعد از مرگشان به ایشان بدهند؛ مال که کفاف مخارج ینک سنال ایشنان را بدهند ،بندون اینکنه از
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خانههاى خود خارج شوند .چيزى که هست ،از آن،ا که این تعينين منال ،حنقّ زننان اسنت و حنق
چيزی است که هم م توان آن را استيفا کرد و هم از آن صرف نظر نمود ،لذا م فرمایند :اگنر زننان
شوهرمرده در این مدّت از خانة شوهر بيرون شدند ،دیگر شما ورثنة شنوهر تقصنيرى در نندادن آن
مال ندارید و یا اگر خواستند به شایستگی شوهر کنند ،دیگنر شنما مسنئول نيسنتيد» (طباطبنائی،
 ،1389ج .)370 :2
﴿وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَ َ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَِِذَا بَلَغْـنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ :و کسنانی کنه از شنما منیميرنند و
همسرانی باقی میگذارند ،باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عدّه نگه دارند) و هنگنامیکنه بنه
آخر مدّت خود رسيدند ،گناهی بر شما نيست که هر چه میخواهنند ،دربنارة خودشنان بنه صنورت
شایسته ان،ام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند)﴾ (البقره.)234/
نظر عالّمه طباطبائی (ره) در مورد دادن اختيار به زنان در کارهای کنه پنس از منرگ شنوهر و
اتمام عدّه میخواهند ان،ام دهند این است که« :اگر زنان پس از مرگ شوهر و اتمام عدّه خواسنتند
ازدواج کنند ،م توانند و خویشاوندان ميّت نم توانند او را از این کار باز بدارند ،به استناد اینکنه در
فاميل ما چنين چيزى رسم نيست؛ زیرا اینگونه عادتها که اسناس آنهنا جاهليّنت،کورى ،بخنل ینا
حسد است ،نم تواند حقّ زن را از او سلب کند ،چون زنان خود صاحب اختيار م باشند و این حنقّ
معروف و مشروع آنان است و در اسالم کس نمن توانند از عمنل معنروف نهن کنند» (طباطبنائی،
 ،1389ج.)363 :2
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّوْتُم بِهِ مِنْ خيطْبَ ِ النِّسَاءِ أَوْ أَکْنَنتُمْ فِی أَنفُسِـکُمْ عَلِـمَ اللَّــهُ
أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَـکِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْةدَةَ النِّکَاحِ
حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ :و گناهی بر شما نيست که به کنایه (از زنانی که همسرانشان منردهانند)،
خواستگاری کنيد و یا در دل تصميم بر این کار بگيرید (بدون اینکنه آن را اظهنار کنيند) .خداونند
میدانست شما به یاد آنها خواهيد افتاد ،ولی پنهانی با آنها قرار زناشنویی نگذاریند ،مگنر اینکنه بنه
شيوة پسندیده ای (و به کنایه) اظهار کنيد( .در هنر حنال) اقندام بنه ازدواج ننمایيند تنا عندّة آنهنا
سرآید﴾ (البقره.)235/
نظر عالّمه طباطبائی (ره) در مورد این آیه چنين است ک کلمة «اکنان» به معناى پنهان کردن
و پوشاندن است ،امّا نه هر پوشاندن  .این اکنان به معناى پوشاندن در دل است؛ یعنی اسنرار نهفتنه
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در نفس و مراد از آیة مورد بحث این است که در مورد خواستگارى مانع نيست از اینکنه شنما بنه
کنایه سخن بگویيد و خواستة خود را به کنایه بفهمانيد و یا در امر زن مورد نظرتنان امنورى را در
قلب پنهان بدارید که بعد از چند صباح دیگر که فالن زن از عدّه بيرون من آیند ،از او خواسنتگارى
خواهم کرد و یا مثالً آرزو کنيد که ک م شود من به وصل او نایل شوم؟!
عالّمه (ره) در تفسير این جمله م فرماید« :اینکنه گفتنيم در خواسنتگارى و تعنریض اشنکال
نيست ،براى این است که به یاد زنان بودن امرى است مطبنوع طبنع شنما منردان و خندا هرگنز از

چيزى که غریزة فطرى و نوع خلقت شماست ،نهن نمن کنند ،بلکنه آن را ت،نویز هنم من کنند﴾
(طباطبائی ،1389 ،ج.)365 :2

نتیجهگیری
از مهمترین یافتههای این تحقيق که از تحليل محتوای کيفی آیات ارتباطی قرآن کریم با تکينه
بر تفسير الميزان ان،ام گرفت ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد .ابتدا بنه  3ننوع ارتبناط در خنانواده
اشاره شد :ارتباط بين زن و شوهر ،ارتباط والدین با فرزندان ،ارتباط فرزندان با والدین .آنگاه پنس از
بررسی این سه نوع ارتباط ،به وظایف هر کدام از این گروهها در قبال هم پرداخته شند .عالّمنه (ره)
در مورد اولویّت خدا بر همه چيز میفرماید« :به حق شنهادت دهيند ،هرچنند کنه بنر خنالف نفنع
شخصيّت شما ،یا منافع پدر و مادرتان و یا خویشاوندانتان باشد .پس زنهار که عالقة شما بنه مننافع
شخصی و محبّت که نسبت به والدین و خویشاوندان خود دارید ،شما را بر آن بدارد که شنهادت را،
یعن آنچه را که دیدهاید ،تحریف کنيد ویا از اداء آن مضایقه نمایيد .پس مراد از اینکه شنهادت بنر
ضرر شما و یا ضرر والدین و خویشاوندان باشد ،این است که آنچه را که دیندهایند اگنر بخواهيند در
مقام اداء بدون کم و کاست بگویيند ،بنه حنال شنما ضنرر داشنته باشند و ینا بنه مننافع والندین و
خویشاوندان شما لطمه بزند» (طباطبائی ،1389 ،ج .)176 :5
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