
 

 قرآن نگاه از و تشكیل خانواده ازدواج

 آصفی محمدمهدی الله آیت

 مقدمه

 كه چنان است؛ كلی و تکوينی قانون کي از برآمده ازدواج، درباره اسالم ديدگاه
 بر مشتمل و هستی تمام در فراگیر ای مسئله عنوان به را زوجیت قانون كريم قرآن
يء   ُكّل  ِمن   و  » كند: می معرفی مخلوقات همه نا ش  ق  ل  ن خ  ي  ج  و   چیزی، هر از و 3؛ز 

 «آفريديم. ـ است ديگری جفت يکی كه ـ گونه دو
 و ازدواج از تـر گسـترده بسـیار ای دايـره كنـد، مـی مطـرح قـرآن كـه زوجیتی

 چارچوب در و شود می شامل را موجودات میان متقابل آثار تمام و دارد زناشويی
 گیرد. می صورت طبیعت فراگیر و عام قوانین

 آن به نوشتار اين در كه است بررسی قابل جهت سه از ،گیر عالم قانون اين
 پردازيم: می

  تکوين؛ .4
  وظیفه؛ .0
 .ارزش .9

                                                           
  .23 آيه :ذاريات .4
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 تكوينى جهت از ازدواج الف.

 فطرت در كه است زندگی ضروريات از و اساسی نیازهای از يکی ،اجازدو
 تر دقیق اگر دهد. می دست از را خود آرامش انسان ،آن بدون و دارد ريشه انسانی

 و شناخت را خود انسان كه زمان آن از زناشويی زندگی بنگريم، تاريخ به
 همیشه گوناگون، های تمدن و جوامع در امروز، به تا گشود حیات به را دگانشدي

 و نفسانی خواهشک ي ارضای تنها ،زناشويی و ازدواج ضرورت است. بوده
 انسان در را جديدی نیاز گرايش، اين بلکه نیست؛ بشر در نهفته غريزی گرايش
 انسان، بقای ضمانت نیاز، آن است؛ تر اساسی و تر مهم بسیار كه كند می آبیاری

 نیاز اين گوی پاسخ را تشريع و وينتک خداوند ،رو اين از .است مرگ از پس
ث   ِنساُؤُكم  » است: داده قرار اصلی ر  ُكم   ح    «شمايند. كشتزار زنانتان 3؛ل 
ق   و  » فرموده: يا و ل  ها خ  ها ِمن  ج  و  ّث  ز  ب  ُهما و  ِثـيرا ِرجالا  ِمن  ِنساءا  ك   او جفت و 2؛و 

  «بپراكند. ربسیا زنان و مردان دو آن از و آفريد او [جنس] از [آدم] را

 آرامش و اطمينان

 دهد؛ نمی قرار نظر مد جنسی غريزه محدوده در تنها را زوجیت  مسئله ،قرآن
 معرفی ازدواج اصلی هدف را اطمینان و آرامش نهاده، آن از فراتر قدم بلکه
 غريزه از تر مهم و تر بزرگ بسیار آرامش، و نفس اطمینان به بشر نیاز كند. می

 از گیری كام ،کمشتر زندگی تشکیل از انسان هدف و حتیاجا تمام است. جنسی
 شايد ،خانواده تشکیل و ازدواج از غیر راهی از كه زيرا نیست؛ مخالف جنس

 زندگی از زيبايی نمای ،قرآن .يافت دست لذتی چنین به بتوان تر سريع و بهتر
                                                           

  .002 آيه :بقره .4

  .5 آيه :نساء .0
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ُكم   ِلباس   ُهّن » است: كرده تصوير زناشويی ُتم   ل  ن 
 
أ  پوشش آنان 3؛ُهّن ل   ِلباس   و 

 «آنان. پوشش شما و شمايند
 گزند و آزار از و كند می حفظ سرما و گرما از را انسان لباس، كه گونه همان

 .دارد بازمی ها پرتگاه در لغزش از را انسان نیز ازدواج رهاند، می بالها و ها آفت
 زن ه،نمود بیمه ها سختی مقابل در را خانواده فضای كه است محبت و مهر اين

 حجابی و مرد برای ای قلعه ،ازدواج كند. می حفظ بیمار و حريص های نگاه از را
 و ها لغزش از را مرد زناشويی، زندگی جز به ای گزينه هیچ است. زن برای

  رهاند. نمی طماع و آلوده های نگاه از را زن و زندگی های سختی
 بدان يابد، بازمی را خود رفته دست از آرامش انسان، كه است ازدواج با تنها

 بیند؛ نمی تنها مشکالت در را خود ،زن كند. می پیدا قلب اطمینان و كند می تکیه
 زندگی، فشار تحمل با نیز مرد اوست. خوار غم ها سختی در كه دارد شريکی زيرا

 فرزندانش و همسر خانه، محور بر او تالش زيرا كند؛ نمی بیهودگی احساس
 است.

 قلب اطمینان و آرامش پدری هر به كه است ای پدرانه احساس احساس، اين
 در آری، .است زيباترين و بهترين كه نشاند می شیرينی خنده لبانش بر و دهد می

 اثر بی زندگی فشار و فراموش زندگی های تلخی محبتی، و مهر ُپر فضای چنین
ن   آیاِتِه  ِمن   و  » :شود می

 
ق   أ ل  ُكم   خ  ُفِسُكم   ِمن   ل  ن 

 
ز   أ

 
ُكُنوا واجاا أ س  ها ِلت  ي  ل   و   ِإل  ع  ُكم   ج  ن  ي   ب 

ّّدةا  و  ةا  و   م  م  ح   به تا آفريد خودتان از را هايی زوج كه است اين او های نشانه از و 2؛ر 
  «داد. قرار رحمتی و دوستی شما بین و گیريد آرامش آنها سوی

                                                           
  .512 آيه بقره: .4
  .05 آيه روم: .0
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 پيشين جاهليت

 خويش پیروان و كردند می فرتن ابراز زن از ،هندی و رومانیايی يونانی، های فلسفه
 ،هايی فلسفه چنین ديدگاه از زن كردند. می نهی ازدواج از بود ممکن كه آنجا تا را

 زندگی هم با تا گیرد قرار مرد كنار در تواند نمی حتی و است مرد از تر ناقص
 و ها رنج همه نماد و منشأ زن يونانی، فلسفه در دهند. تشکیل زناشويی
 حتی و شد می فروش و خريد بازار در ارزش بی كااليی چون كه بود ها بدبختی

 زندگی كه بودند عقیده اين بر ،هندی فیلسوفان نداشت. را خويش زندگی اختیار
 كند. می جلوگیری پیشرفت از و است انسان ماندگی عقب باعث خانوادگی

 گويد: می سوستام
 ىشر   و داد تن آن به بايد كه است باليى ،خانوادگى زندگى»

 ،محبوب .است خانواده و خانه كن بنيان است؛ داشتنى دوست
 «است. طال از پوشيده مصيبتى چون و است درنده ولى

 گويد: می ترتولیان
 ورود مدخل و كند مى پليد و زشت را مرد صورت ،ازدواج»

 3«بايستد. خدا مقابل در تا است انسان نفس در شيطان

 آيا كه جاست اين در قديم اهلیتج نظرات و قرآن نظر میان آشکار، تفاوت
 زن، اينکه يا و نیست آن از فراری كه است شّری و بال زناشويی زندگی و زن

 قلب اطمینان و آرامش برای جايگاهی ک،مشتر زندگی و است مرد آينه وک شري
 ؟آنهاست

 مدرن جاهليت
 يمقد جاهلیت از تر ناتوان بسیار انسان جنسی نیازهای درمان در ،جديد جاهلیت

                                                           
  .02 ص ،والقانون الفقه بین المرأة ،یالسباع ی. مصطف4
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 و جنسی مسائل درباره را امروز نسل تا كرد تالش ،جديد جاهلیت است.
 جنسی نیاز انسان و فروبپاشد خانواده كانون تا كند غیرت بی و قید بی ازدواج،

 3كند. ارضا خانواده از غیر راهی از را خود
 جامعه در نیز را زن جايگاه كه همچنان نکرد؛ک در را زن امروز، انسان  

 داد قرار ارزش بی كااليی حد در قديم جاهلیت همانند را زن ارزش و اختنشن
 زيرا نبود؛ جديد هم چندان جديد تمدن ،پس .شود می فروش خريدو بازار در كه
 ظاهر از و كرد استفاده مبتذل تبلیغات برای تجاری كاالیيک  عنوان به تنها زن از

  . دكر استفاده سوء دلربايش لبخند و نشین دل گفتار زيبا،
 و كشاند فروشی برده بازارهای به را زن دروغین، های وعده با جديد جاهلیت

 زن چگونه كه دانند می بیستم قرن فروشان برده گرفت. او از را وی انسانی ارزش  
 از سادگی به و بیدار مردان در را حرص و اشتها چگونه و سازند ذلیل و خوار را

 از مقدار اين به ،«سفید های برده فروشندگان» كنند. رپُ  را خود های كیسه راه اين
 پیشبرد برای مطیع خادمی زن، از تا اند كرده تالش حتی و نشده راضی زن بندگی

 بسازند. جاسوسی های سازمان در سیاسی اهداف
                                                           

 در را خـود اهمیـت بـودن، بـاكره ،گذشـته سـال پانزده در :كرد اقرار «متاي» آمريکايی مجله .4
 نشـان آمـار نـدارد. اهمیتـی آنچنان دختران برای ،بکارت نداشتن و است داده دست از آمريکا

 پیش نامشروع روابط از كه كنند می ازدواج حالی در ،آمريکايی دختران از درصد 15 كه دهد می
 از كمتـر و شـوند مـی دار بچـه نامشـروع جنسی روابط از كه دخترانی آمار اند. حامله ازدواج از

 افزايش م5315 سال به هزار در 51 به م5322 سال به هزار در 1 ـ 2 از ،دارند عمر سال بیست
 در 25 بـه هـزار در 55 از ،ساله پنج و بیست تا بیست دختران در آمار اين ،همچنین است. يافته
 (5221 سال ،22ش ها، خواندنی ه)مجل .است يافته افزايش هزار

 از بـیش م5321 سـال در آمريکـا در ازدواج تعـداد كـه اسـت طلبم اين گويای ديگر، آماری
 و 222/111/5 حـدود در م5311 سـال بـه و هـزار در 512 نسـبت بـا معادل و 222/035/0

 سـبتن سـال، ده مـدت در تنهـا ،آمـار اين به توجه با است. بوده هزار در 31 نسبت با معادل
فـی الفکـر االسـالمی المعاصـر:  ةالمرا شبستری، )محمد .است شده نصف آمريکا در ازدواج

 (.قضايا و اشکالیات
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 مالتوس نظريه

 مالتوس، كه آنجا تا گرفت قرار جديد جاهلیت خدمت در علم آن، از پس
  گويد: می سیانگلی اقتصاددان و دانشمند

 در غذا افزايش نسبت با ،جهانى جمعيت افزايش نسبت»
 به همچنان بشر اگر ،دليل همين به .نيست سازگار طبيعت

 بايد ُمرد. خواهد گرسنگى از زودى به دهد، ادامه خود توليدمثل
 مگر انسان غذا، نداشتن ترس از كنيم. احتياط بسيار ازدواج در
 جوانان جنسى تمايالت و ندك ازدواج نبايد باال سنين در

 وسايل با بايد ،آن از پس و شوند ارضا آلودگى و گناه با بايست مى
 «آيد. عمل به جلوگيرى باردارى از جديد داروهاى و

  :گويد می دربیسدل دكتر
 تا شود انديشيده تدابيرى كه است آن انسان اساسى نياز امروز»

 .باشد كنمم بندى و قيد هيچ بدون داشتن دوست و عالقه
تى ازدواج كم كم طالق، سادگى امروزه،  و برد مى بين از را سن 
 و است نفر دو ميان وآمد رفت و مالقات ارقر  يك تنها امروز ازدواج،

 «است. حاضر قرن در جنسى ارتباط راه تنها ،اين

 كند مى تهديد را آينده نسل خطر،

 فراگیـر تجـاوز و انحـراف راه در را بـارداری منـع پزشکی، نینديشیم، ای چاره اگر
 بـین از امـروز بـود، ابتـذال و تجـاوز برای مانعی تاكنون كه بارداری كرد. خواهد

 تنها ،ضدبارداری داروهای از استفاده قربانیان دهد می نشان آمارها نتیجه رود. می
 .انـد بـوده نفر چهارصدهزار جنین سقط قربانیان و ششصدهزار سالیانه فرانسه در

 در بـه سـالم جـان جنـین، سـقط از و كنـد نمـی اثر او در داروها اين كه كودكی
 از دور و خشـن جـّوی در هـا پرورشگاه در و بود خواهد سرراهی ای بچه ،برد می
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 كمبودهـا ايـن جبـران در پرورشگاهک ي چقدر هر كرد. خواهد رشد مادری مهر
 3. كرد نخواهد جبران را مادر محبت و مهر از كوچکی قسمت حتی بکوشد،

 و عقـده دچـار چشـد، نمـی را پـدر مهربـانی و مادر محبت طعم كه كودكی
 های عقده و كمبودها اين موارد، از بسیاری در . شد خواهد عاطفی تعادل نداشتن

 کهولنا هايی جنايت و وحشیانه اعمالی ارتکاب به را شخص آن، از ناشی روانی
 سـبب و انجامـد یمـ حقـارت عقـده و بینـی خودكم به نیز گاهی سازد؛ می وادار

 در و دهـد انجام خود به ديگران كردن متوجه برای بسیاری تالش شخص شود می
   نکند. فروگذار جنايتی هیچ از اطرافیان نظر جلب راه

 بـه را خـود فرزنـدان انگلیسـی های خانواده از بسیاری دوم، جهانی جنگ در
 ولی نزند؛ صدمه نانآ به یابريتان در جنگ از ناشی های مصیبت تا فرستادند كانادا

 از بسـیاری بازگرداندنـد، انگلیس به دوباره را كودكان ها خانواده كه جنگ از پس
   بودند. شده مبتال عصبی های ناراحتی به خانواده از دوری نتیجه در كودكان آن

 جنـگ در كـه كودكانی و كودكان آن بر ای گسترده تحقیق از پس «فرويد آنا»
 درک موشـ و بمـب جنگ، اثر كه رسید نتیجه اين به ودندب مانده ادهخانو كنار در

 از محرومیـت و خانـه از دوری خطـر از تر كوچك و تر كم بسیار كودكان، روحیه
 است. پدری محبت و مادری مهر

 وظيفه جهت از ازدواج ب.

 در نیـز زن .است بوده زنبه دنبال  خواستگاری غالب در تاريخ، همیشه ،مرد
 حیـا و عفـت از امتناع، كلمه جای به باشد بهتر شايد و است ناز و امتناع جايگاه

                                                           
 در سـرراهی بچه 222/222/52 از بیش كه كرد اعالم ای مقاله در «ويسپر» آمريکايی مجله .4

 حفـظ جمعیـت بـه گزارشـی انگلسـتان، شـهرهای از يکـی در ،همچنین و دارد وجود آمريکا
  اند. سرراهی شهر اين اطفال %12 اينکه بر مبنی شد، ارائه اخالقی های ارزش
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 نـدارد. مـرد بـه رغبتـی و میل زن كه نیست آن استعمال اين معنای كنیم. استفاده
 تکـوين در خداونـد اين، وجود با است؛ بیشتر هم مرد از حتی ،زن میل و رغبت

 زيـرا نیست؛ حکمت بی كه است داده قرار مردان برابر در حیا و شرم به میلی زن،
 دفـع را يکـديگر قطع طور به بودند، همانند يکديگر با رويارويی در زن و مرد اگر
 شد. می منقرض ابتدا همان از بشر نسل ک،ش بی و كردند می

 را خود تالش تمام كند، می احاطه را او خود مهر با گیرد، دربرمی را زن مرد،
 و خواهد می او آنچه و آورد فراهم غذا و لباس همسرش برای تا اردد می مبذول

 كند؛ نمی زيان احساس خود اعمال اين از گاه هیچ البته و دهد انجام ،پسندد می
 زير كه است مند عالقه نیز زن شمارد. می خويش وظايف از را امور اين بلکه
 سعادت و باشد او همیشگی پذيرای خاص، توجهی با و مرد عنايت و سايه

 شود. جويا و ا كنار در را خويش
 های توانايی و ها شايستگی مرد، و زن جنس ازک ي هر آفرينش در خداوند
 ندا عبارت موارد اين كه است داده قرار يکديگر با متفاوت و دو آن به مخصوص

 :از
 كه الیحدر باالست؛ عضالنی نیروی و بدنی قدرت مردبودن اقتضای .4
 هاست. سختی در كشمکش و جويی برتری از عاری ،زن نقش

 خالی اش سلطه كه باشد مردی حمايت تحت كه است آن زن، سعادت .0
 را مهربانی طعم پناهش در و كند زندگی او سايه زير نیست، عطوفت و مهر از

 و كند حمايت و سرپرستی عشق با را زنی كه است آن نیز مرد دتسعا .بچشد
  باشد. داشته همیشگی سیطره او بر

 تصمیمی و سخت ای اراده و عزم داشتن به را مرد مرد، آفرينش اقتضای .9
 برانگیختن وک تحري زنانگی، طبیعت مقابل، نقطه در .سازد می وادار راسخ
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  كارهاست. برخی به او ردنك وادار و مقابل جنس
 پابرجايی، به نیاز است، مرد اصلی   ولیتئمس كه اقتصادی فعالیت و ركا .1
 خانه، در زن اصلی های فعالیت نکهآ حال دارد؛ بااليی اجرايی توانايی و تدبیر
  دارد. مهربانی و محبت دلی، نازك جادو، تأثیر، لطافت، نرمی، به نیاز بیشتر
 مورد را زناشويی زندگی مسائل ترين مهم توانیم می شد، گفته آنچه به توجه با
 :دهیم قرار بحث

 خانواده نگهبانى .1

ّواُمون   جاُل الّر » داند: می خانواده و زن نگهبان را مرد قرآن لى ق  ّّضل   ِبما الّنساِء  ع   ف 
ُهم   الّلهُ  ّض  ع  لى ب  ض   ع  ع   كه روی آن از ؛ندا سرپرستان و كارگزاران زنان بر مردان 3؛ب 

 .«است داده برتری و فزونی (زنان) برخی بر را (مردان) ايشان از برخی خدا
 و ازمانسک ي هستند، جامعه در كه ديگری های گروه همانند نیز خانواده

 و مسائل حل پی در كه دارد مديری به نیاز كه است اجتماعی التتشکی
 ؛ باشد نداشته دورانديش مديريتی خانواده، كه ندارد دلیلی باشد. آن مشکالت

 بگیرد؟ عهده بر خانواده در را مديريت امر بايد كسی چه اما
 خانواده اداره زيرا نیست؛ خانواده اداره خانواده، نگهبانی معنای كه گفت بايد

 ها بچه و شوهر زن مشاركت با بسا چه و زن و مرد جانبه همه مشاركت با تنها
 عهده بر را ها مسؤولیت از قسمتی خانواده، در فرد هر پس است؛ پذير امکان

 همچنین است؛ اسالمی خانواده در اساسی اصلی مشورت، .گیرد می
 اين همه ولی ؛است ممحتر خانواده، اعضای ازک ي هر مشروع های خواسته
 و بزند را آخر حرف كه كند نمی نیاز بی نگهبانی وجود از را خانواده مسائل،

                                                           
  .22 آيه :نساء .4
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 از پس تا است ساخته خانواده مرد از تنها امر، اين كند؛ حل را اختالفات
 كند. اعالم را نتیجه همفکری، و مشورت ماندن نتیجه بی

 زن بودن شاغل .2

 انقالب در اروپايی مرد كه گردد بازمی مانز آن به  ،مسئله اين تاريخی ريشه
 شلوغ و بزرگ های كارگاه بهک كوچ زار كشت از وک تر را اش خانه صنعتی،
 و پرهیاهو فضايی در را خود روستا، ساكت محیط جای به ناگهان كرد. هجرت

 ؛شد غرق مادی زندگی   در سپرد، فراموشی به را همسرش و خانه يافت. جنجالی
 و چیز همه با و خانواده خانه، زار، كشت با را خويش روابط متما كه آنجا تا

 به زمانهک ي تغییر تنها اروپا، در مرحله اين به ورود سپرد. فراموشی به كس همه
ک ي حقیقت در بلکه نبود؛ ديگر تمدنی به تمدنک ي دگرگونی يا و ديگر ای زمانه

 از را مردم و فتگر دربرمی را زندگی مسائل تمام كه بود اجتماعی دگرگونی
 كرد. غرق جديد زندگی های سختی در و دور آرام، زندگی آن از و ها ده و روستاها
 ماشینی زندگی ديد؛ می سرپرست بدون و تنها روستا در را خود اروپايی زن
 به پیوستن از مانع پیريشان كه پیرمردانی جز و كشید می خود در را روستا جوانان
  .نماند باقی تاروس در كسی شد، می جوانان

 و همسر ديگر .خانواده بندهای و قید از رها ديد، می آزاد را خود ابتدا زن،
 زندگی چنین برای كه دريافت زودی به او .كنند محدودش كه نبودند فرزندانش

 جديدش زندگی با اش جسمی و روحی آفرينش و است نشده آفريده پستی
 برد در به سالم جان آن از بتوان كه بود آن از تر قوی ردابگ ولی نیست؛ سازگار

 منجالب، اين در و بازگردد خويش فطری زندگی به دوباره نتوانست هرگز پس
 است. غرب در زن زندگی داستان اين بود. تنها تنهای

ــا ــع در زن ام ــا، جوام ــین م ــی چن ــا را نقش ــی ايف ــد نم ــکالت از و كن و مش
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 را خانـه ما جامعه در مرد .جاندرن می را غربی زن كه بیند نمی آزار هايی ناهنجاری
 در را خـود نیـز زن نیسـت. فرزنـدانش و همسر حال از فلغا و است نگفتهک تر

 اسـت دلیل همین به اند. نکرده کتر را او فرزندانش، و شوهر و بیند نمی تنها خانه
 در اهمـال و مـردان بـا راهمـه خانـه از خـروج برای توجیهی ما جامعه در زن كه

 ندارد. خانواده و انهخ در خود وظايف

 سوم جنس

 زنانگی كه گاه آن ُبْرد؛نَ  دلی سنگ و شقاوت جز نصیبی غربی، زن میان اين در
 نشان خود از مردانه رفتارهای و بسازد مرد خود از تا كرد تالش و فدا را خويش

 شد موجودی خورد. شکست َمردشدن در و كرد نشینی عقب بودن زن از او دهد.
 كار در مرد مانند نه و است سودمند ديگران برای خود زنانگی در زن مانند نه كه

 سومی جنس به تبديل زن كه است گونه اين ،آری است. مفید جامعه برای مردانه
 مرد. نه و است زن نه كه شود می

  :گويد می باره اين در فروبرو، جیروم شناسی، روان بزرگ دانشمند
 و وظايف دار دهعه كه هستند زنان از بسيارى اروپا در»

 زنند. مى باز سر ازدواج از و شوند مى مردانه هاى وليتئمس
 آنها ،ديگر عبارت به ناميد؛ «سوم جنس» را زنانى چنين توان مى

 «زن. نه و مردند نه

  :گويد می سیمون جون
 قلبش بدون زن زيرا ترسيد؛ امروز زنان مردانه هاى قلب از بايد»

 شك بى بدهد، دست از را ها زن اگر نيز جامعه نيست. زن ديگر
 و است دقيق بسيار ،طبيعت است. داده دست از را چيز همه
 داده تغيير را آن و برده دست طبيعت در كه است انسان اين

 بوده كه بازبسازيم گونه همان را طبيعت تا بكوشيم بايد است.

  «است.



16    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 «سوم جنس» نام با ای مقاله در االهرام روزنامه در یالشاط بنت دكتر خانم
  نويسد: می

 تغييرات كه معتقدند شناسان روان و شناسان جامعه پزشكان،»
 و است آمده وجود به شاغل زنان در نامحسوسى فيزيولوژى

 او نازايى احتمال زن، بودن شاغل كه است آن نشانگر نيز آمارها
 امرى ،شاغل زنان در نازايى امروز كه آنجا تا دهد مى افزايش را

 «است. شايع

 خانواده فروپاشى .3
 گیر گريبان ،اجتماعی مؤسسه هر از پیش و بیش كه بود باليی ،خانه از خارج كار

 در را او ذهن و غافل خانه مشکالت و مسائل به توجه از را زن كار، شد. خانواده
 قسمت تواند نمی حتی كه آنجا تا ؛سازد می مشغول جامعه روزمره غوغای

 مؤسسهک ي ،خانه كند. صرف اش خانواده یبرا را خويش وقت از كوچکی
 كوشش، به نیاز اجتماع در ها مجموعه ديگر مانند كه است اجتماعی

 انجام به قادر زن هرگز كوشش، و بال فراغ اين بدون و دارد بال فراغ و گذاری وقت
 بود. نخواهد خانه در خويش وظايف
 آن از كسی تا ستنی پاافتاده پیش و فرعی نیازک ي هرگز خانواده، به نیاز

 و كند جايگزينش را استوديو و رستوران هتل، بتواند يا و كند نیازی بی احساس
 را آن كند می عوض را لباسش يا و دهد یم تغییر را سکونتش محل كه گونه همان

 كند. عوض يا و دهد تغییر نیز
 پابرجـايی و شـرف .اسـت مـؤثر خانوادگی زندگی در كه نیست زن تنها البته

 سـالمت در بسزايی سهمک هري مادر، و پدر با آنان همراهی و كودكان رشد مرد،
 بـدی بسـیار اجتماعی تايجن خانه، از خارج كارهای به زن اشتغال .دارند خانواده

 از ،فرزنـدان و شـوهران از بسـیاری كـه اسـت شـده باعـث امـر همـین و داشته
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 و شـکايت ايـن اشند.ب ناراضی خانواده مسائل به مادرانشان و همسران توجهی بی
 آنجـا تا ؛است شده همگانی و كرده تجاوز خانه چند ياک ي محدوده از نارضايتی

 جهان در زنان مشکالت و مسائل بررسی و تحقیق به كه مؤسساتی از بسیاری كه
 كنند. می خطر احساس آن از و اند ناراضی شاغل زنان وضعیت از پردازند، می

 مختلف كشورهای در شاغل زنان حاالت هدربار را گسترده تحقیقی يونسکو
 كه سازد می منعکس را مهمی حقايق و نتايج ها، گزارش اين است. كرده آغاز

 اشتغال به هنوز مردان از بسیاری تعداد كه است آن از حاكی آنها از برخی
 نیز اعتراض و شکايت اين دلیل د.نا معترض خانه از خارج در خويش همسران

 كه وقتی و كند می سپری خانه از خارج را خويش وقت بیشتر زن كه است آن
 صرف آنها اصالح و تربیت راه در و باشد فرزندان و خانواده خانه، اختیار در بايد

 3شود. می صرف خانه از بیرون در شود،
 در زن نگاران روزنامه كنگره رمینچها در كه زنان مشکالت ترين مهم از يکی
 خانه زود، صبح آلمان، در زن میلیون ها ده كه ودب اين شد، مطرح آلمان نورنبرگ

 وک كود میلیون ها ده كه اينجاست سؤال كنند. میک تر را خويش فرزندان و
 تربیت چگونه بینند، نمی خويش كنار در روز طول در را مادرانشان كه نوجوانی
 هب را هايشان خانه كلید آلمان در ساله 41 ـ41 كودكان بیشتر اكنون شد؟ خواهند

 در ،آن از پس و بازگردند خانه به ناهار صرف برای تا كنند می آويزان خود گردن
 شايد 1 ساعت از پس تا كنند می شماری لحظه و نشینند می مادرانشان انتظار
  بگیرند. آغوش در را خود مادران

 جوان نسل كمين در خطر .4

 ؛آورد ياد هب را خود اصلی وظیفه و رسالت تا كوشد می ما عصر در غربی زن

                                                           
 .202 ش حواء، مجله .4



 كه كودكی كه فهمید خواهد زودی به او بود. كرده فراموش سال سالیان كه رسالتی
 و روشن ای آينده هرگز ،است محروم مادری مهر از و دور خويش والدين از

 داشت. نخواهد پرفروغ
 :گويد می كارل الکسیس دكتر

 خانواده، جاى  به مدرسه كامل كردن جايگزين با بشرى اجتماع»
 را خود فرزندان مادران داد. انجام بزرگى و نابخشودنى شتباها

 اجتماعى هاى وليتئمس برسند. كارهايشان به تا گويند مى ترك
 مشغول هنرى و ادبى هاى سرگرمى به دهند؛ انجام را خود

 باز ،همه اين با و بروند سينما به حتى و كنند بازى باشند،
 «رانند.گذ مى كسالت و ناراحتى با را اوقاتشان

 و كودكی ايام در ريشه جوانی، دوران های عقده و روانی امراض از بسیاری
 .است مادر ،ترديد یب دارد، عهده رب را دوران اين ولیتئمس كه آن و دارد نوجوانی
 و روانی عادلت نداشتن از آينده در است، نکرده كافی توجه او به مادر كه كودكی
 قتل و تجاوز جنايت، به را او حتی دوران، آن های عقده و برد خواهد رنج عاطفی

 3ساخت. خواهد وادار
 :گويد می سمايلس سامويل انگلیسی، دانشمند

 به را زن مادى، اهداف به دستيابى براى كه حاكميتى و نظام»
 و خانه ويرانى جز اى ثمره كند، مى وادار ها كارخانه در كار

 هاى پايه ،دخو كار اين با آشكارا و داشت نخواهد خانواده
 «برد. مى سؤال زير را اجتماعى روابط كرده، سست را خانواده

 ارزش جهت از ازدواج ج.

  و داشت آفرينش و تکوين نظر از مرد و زن تفاوت به اشاره گذشت، تاكنون آنچه
                                                           

  .5021 ش هفتگی، اطالعات .4
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 يکديگر با زن و مرد وظیفه تا شود می سبب آفرينش در تفاوت اين كه شد معلوم
 ارزش ،قرآنی و اسالمی شريعت در كه نیست معنا آن به اين اّما باشد؛ متفاوت

 باشد. متفاوت يکديگر با مرد و زن
 گوهر در و ندا انسان دو هر .است مساوی يکديگر با مرد، و زن انسانی ارزش

 ديده جديد و قديم جاهلیت در كه آنچه خالف بر .برابرند يکديگر با انسانیت
 سنجیده آنها ازک ي هر وظايف و شآفرين براساس مرد و زن ارزش كه شود می
 نگاهی زناشويی روابط به كه درست نظريه تنها كه است گونه اين شود. می

 است. اسالمی نظريه ،دارد محور عدالت و گرايانه واقع
 كند، تالش آن برای بايد و دارد را خود به مخصوص وظیفه زن كه گونه همان

 وظیفه اين و شود می كامل زن های فعالیت كنار در كه دارد ديگری نقش نیز مرد
 ديگری از كمتر آنها ازک ي هر ارزش كه شود نمی باعث ،مرد و زن در متفاوت

  باشد.
 و رفتار از انسان اگر ست.ا عقلیک مال اين بر مبتنی اسالم، در زن جايگاه

 را زن برای اسالم رفیع جايگاه هرگز نباشد، مطلع زن با گذشته های تمدن نگرش
 و زن برابری اصل اسالم، فکر، كوته های تمدن اين میان در كرد. اهدنخوک در

 اختالف به اينکه با ؛كرد مطرح اجتماعی جايگاه و انسانی ارزش در را مرد
 3بود. معترف وظیفه و آفرينش در مرد و زن میان اساسی

                                                           
 نقـل «ورنـیج» نام به مجرد انگلیسی دختر يك از :0/5/5225 ،31 شماره ،ابوالهول روزنامه .4

 مسـلمان زن بـرای اسـالم تعلیمـات بگويم، اگر ام نکرده مبالغه مسیحی يك عنوان به» كند: می
 به و مسیحیان برای چه و مسلمانان برای چه است؛ بشری جامعه تمام آسايش و سالمت ضامن

 بـر افزون اسالم تعالیم و است مؤثر زن جان و روح در چیز هر از بیش دينی تعلیمات من نظر
 «است. جامعه در زن حقوق حامی كه دارد زيادی هايدستور اين،

 ،محمد» :گويد می ،است شده منتشر انگلیس در عالم های دين كتاب در كه ای نامه در «لینتز»
 ای دوره در آنکه از پس زن شمرد... بلندمرتبه بسیار تعالیمش در را او و كرد رفیع را زن جايگاه
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 در مرد و زن برابری و مساوات  مسئله به چیز هر از پیش قرآن نظری، حیث از
ُیها یا» فرمايد: می اشاره یتانسان

 
ّبُكُم  اّتـُقوا الّناُس  أ ُكم   اّلِذي ر  ق  ل  س   ِمن   خ  ف   ن 

ة    ـ آدم ـ تنک ي از را شما كه آن ؛كنید پروا پروردگارتان از مردم ای 3؛واِحد 
 «آفريد.

 كه شرط اين به البته دارد؛ دو آن مساوات به اشاره ديگر آياتی در همچنین
 خداوند بکوشند. فضیلت و تقوا در و دهند انجام را ويشخ الهی وظايف

ن   و  » فرمايد: می ِمل   م  ر   ِمن   صاِلحاا  ع 
ك  و   ذ 

 
ن ثى أ

ُ
ِمن   ُهـو   و   أ ّنُه  ُمؤ  ِيـي  ُنح  ل  ياةا  ف  ةا  ح  ّيب   ط 

ّنـُهم   و   ی  ِز ج  ن  ُهم   ل  ر  ج 
 
ِن  أ س  ح 

 
ُلون   كاُنوا ما ِبأ م  ع   وک نی كاری كه زن و مرد از هركس 2؛ی 

 زنده خوشی وک پا زندگانی به را او هرآينه ،باشد مؤمن كه درحالی ،كند شايسته
 «دهیم. پاداش ،كردند می كه كاری نیکوترين پايه بر را مزدشان و بداريم

 اجتماع در زن ارزش

 نادانی مطلق   تاريکی در زن كه زمانی و برد باال را زن اجتماعی جايگاه اسالم
 پیامبر مجالس در اسالم صدر در زنان كرد. تشويق علم كسب به را او بود،

 باره اين در اسالم پیامبر دادند. فرامی گوش ايشان سخنان به و شدند می حاضر
 واجب مسلمانی هر بر جويی علم ؛مسلِ مُ  ّل كُ  لىع   ة  ریّض  ف   لِم الِع  ُب ل  ط  » :فرمود
 و شود می ملشا را مرد و زن جنس دو هر خود خودی به ،«مسلم» لمهك «.است

  نیست. مسلمان مرد آن از مقصود تنها
 حقوقی است، داده قرار زن دوش بر را واجباتی كه گونه همان متعال، خداوند

                                                                                                                  
 و باشـد داشـته خريـدار حـرفش باشـد، کمالـ توانسـت شد، می فروش و خريد كاال همچون
  «بماند. محفوظ حقوقش
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ُهّن  و  » :است آورده وجود به او برای نیز را ُل  ل  ِهّن  اّلِذي ِمث  ي  ل  ُروِف  ع  ع   برای و 3؛ِبالم 
 «آنهاست. رب [تکالیف از] آنچه مانند ؛است [حقوقی] ،آنان

 خانواده چارچوب در زن به توجه

 و است برده باال بسیار را زن مقام و شده قائل زن برای یبسیار احترام اسالم
 احترام مثالً  دارد؛ مرد به خواهر و دختر همسر، كنیز، درباره فراوانی های سفارش

 مشاهده ديگر جای در هرگز است، قائل مادر مقام برای اسالم كه ارزشی و
 نیز پدر احترام بر حتی مادر احترام كه رود می پیش آنجا تا امر اين و شود ینم

 است. شده مقدم
 به» :پرسید و آمد خدا پیامبر نزد مردی كه است شده نقل صادق امام از

 چه سپس» پرسید: مرد «.مادرت» فرمود: برپیام «كنیم؟ نیکی كسی چه
 آن «كسی؟ چه سپس» پرسید: دوباره «.مادرت» فرمود: ايشان «كسی؟

 فرمود: بزرگوار آن «كسی؟ چه سپس» پرسید: باز «.مادرت» فرمود: حضرت
 «.پدرت»

  :فرمايد می خدا رسول همچنین
 بخرد، اش خانواده براى اى هديه و شود بازار در داخل كه كسى»

 بايست مى و باشد نيازمندان براى صدقه حامل كه است آن مانند
 را دخترش كه كسى همانا پس كند؛ غازآ زنان از ،مردان از پيش

 حضرت نسل از اى بنده كه است آن مانند ،سازد شادمان
 «باشد. كرده آزاد ابراهيم

 مردی من» گفت: و رسید خدا رسول خدمت مردی كه گويد می جابر
 جنگ كه دارم مادری اّما دارم؛ دوست را خدا راه در جهاد و ام سرزنده و جوان

                                                           
  .001 آيه :بقره .4
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 به قسم پس باش؛ مادرت با و بازگرد» فرمود: پیامبر «.دندار خوش را رفتنم
 سالک ي از بهتر ،شبک ي در تو با مادرت همدمی برانگیخت، مرا حق به كه آن

 «خداست. راه در جهاد
 است؛ شده امر بسیار اسالم مقدس شرع در نیز وخواهران دختران به توجه
 پست و خوار را دختران اسالم، طلوع از پیش جاهلی، اعراب كه درحالی

 و دانستند می خانواده برای ننگی را دختردارشدن و دخترداشتن .شمردند می
 والدت از پس را خويش دختر كه آمد می سنگین آنان بر چنان آن امر اين گاهی

  كردند. می پنهانک خا در
  فرمود: و كرد تقبیح را جاهلی پلید رسم اين متعال خداوند

ُدهُ  ُبّّشـر   ِإذا و  » ح 
 
ثى م  أ ـّل  ِباأُلن  ُههُ  ظ  ج  ّّداا  و  و  ِظـيم   ُهو   و   ُمس   * ك 

وارى ت  ِم  ِمن   ی  و  ِسُكهُ  ِبِه  ُبّّشـر   ما ُسوِء  ِمن   الق  ُیم 
 
لى أ م   ُهون   ع 

 
ُدُسـُه  أ  ی 

ل الُتراِب  ِفي
 
ُكُمون   ما ساء   أ ح   دختر به را آنان از يكى چون و 3؛ی 

 دختر چرا كه خود زن بر خشم از ـ گردد سياه رويش دهند مژده
 به آنچه [اندوه] و بدى از خورد. فرومى خود خشم و ـ است؟ زاده

 انديشد مى خود با و] شود مى پنهان مردم از ،اند داده مژده او
 پنهانش خاك در يا دارد نگاهش سرافكندگى و خوارى با آيا [كه

 «كنيد. مى كه داورى آن است بد كه باشيد آگاه ؟كند

 امام .است كرده ترسیم خانواده در دختران برای محترمی اهجايگ اسالم،
 يا و دختر سه سك هر كه كنند می نقل اكرم پیامبر از باره اين در صادق

 دوتا» پرسیدند: است. واجب او بر بهشت كند، سرپرستی را خواهر سه
 «چگونه؟ يکی خدا! رسول ای» پرسیدند: «.هم دوتا» فرمود: «چگونه؟
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 كه كند می روايت صادق امام ،همچنین «.يکی حتی و» د:فرمو پیامبر
 باحیا، رعنا، لطیف، كه ندا دختران ،فرزندان بهترين» فرمود: اكرم پیامبر

 «.ندا بويان خوش و منيُ  خوش مهربان،
 رنگ كه درحالی داد؛ فرزنددارشدنش از خبر و آمد پیامبر نزد مردی
 «.هیچ» گفت: «است؟ شده چه» :پرسید او از پیامبر .كرد تغییر صورتش

 «.است زايیده دختر همسرم كه شدم باخبر» گفت: «.بگو» فرمود: دوباره ايشان
 است، آسمان سايبانش است، زمین بر اش سنگینی» فرمود: پیامبر
 3«.بويی می را آن تو كه است گلی اما خداست؛ رسانش روزی

                                                           
 اللـه آيت اجتهاد و جهاد زهد، اسوه كنگره آثار پنجم   جلد ،وحی آیینه در كتاب از مقاله، اين .4

 و سـازی خالصـه نیـز انـدكی و شـده گرفتـه فراگیـر( )زوجیت اّول فصل آصفی، محمدمهدی
 است. گرديده ويرايش


