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  30/7/1393تاريخ پذيرش:        20/3/1393تاريخ وصول:

  چكيده:
اي به اين منظور ابتدا مقدمه .گرفته استيك الگوي مشاوره ازدواج و خانواده صورت  ارائههدف  اب پژوهشاين 

گي گذاري اين تحوالت در زندو تأثير يريرپذيتأث تحوالت خانواده در جهان وبر چگونگي تشكيل خانواده، 
قياسي است.  - روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش استقرايي است. شدهارائهمتون مرتبط  به با توجه انسان،

رش يك و هم گستاز آيات درباره ازدواج و خانواده سطح تحليل در اين جستار هم تهيه يك گزارش توصيفي 
 :تدوين شدندبه عبارت ذيل  قرآن كريم اتياز آمستخرج  و اصولمباني . است نظريه درباره ازدواج و خانواده

حكيمانه بودن نياز ذاتي به همسري، خالق محور معنابخشي، سهم گذار و اصول مرتبط:  مبناي اول مخلوقيت
اصول  و احسن آفرينش مبناي دوم .سئول در مقابل اهداف كلي آفرينش، عامل در سعادت و شقاوت خودم

گي و مبناي سوم پيوستتكوين بشر، معيارمندي آفرينش.  يالزمهارتباط  ،الزمه تكوين بشر يگرانتخاب :مرتبط
 يهاهيالدرك اصل و فرع آفرينش،  يمندقاعده، نظارت و  حق محور همگرايي و اصول مرتبط: هستي وسعت

مبناي  .بافت پرورش سهم گذار دركزمان از طرف سهم گذار، ار، درك پيوستار ذوجود از طرف سهم گ
حق،  محور گذاران برگذاران، هماهنگي نگاه سهممشابهت نگاه سهم :چهارم هدفمندي آفرينش و اصول مرتبط

، دوستي زوجي يهانقشو در نهايت مبناي پنجم زوجيت و اصول مرتبط: آرامش، مودت ، رعايت  مدارينيت
زندگي  يهامؤلفهبرنامه مورد نظر در بخش محتوا  هنگ با قواعد كلي، زوجيت به اذن اهللا.بر مبناي حق، هما

در بخش فرايند ؛ سوره فرقان و انبيا مطرح فرموده كه قرآن كريم در ييهايژگيوزوجي با توجه به  سعادتمند
لي،استعاليي و قانع سازي مسير سلوك انساني از نظر قرآن كريم و در بخش فنون نيز از فنوني ارتباطي، استدال

  هيجاني هستي شناسانه قرآن كريم بهره گرفته است.   

                                                           

   masesmaeily@yahoo.com .انشيار دانشگاه عالمه طباطبائيد -1
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  ، تعارضات خانوادهسهم گذاري ،خانواده درماني يالگو :واژگان كليدي

  مقدمه

رسد تشكيل خانواده اين طور مي به نظرچه مسير تنوع آفرينش را بپذيريم و چه تبدل؛ 
دليل يك نياز فطري و يك جاذبه خلقتي و هستي شروع شده باشد كه زن و مرد اوليه به 

 هاآنموجب تولد اولين محصول مشترك  هاآنشناسانه به سوي يكديگر كشيده شده و ارتباط 
هاي گذاريسهم ، گذاري آغازگر شده است.  الزمه حفظ اين محصول مشتركدر اين سهم

يب اولين خانواده با سهم گذاري است و به اين ترتداشتهدر اين شراكت را در پي بخشتداوم
يك زن و مرد، بر مبناي يك نياز فطري و جاذبه خلقتي و هستي شناسانه شكل گرفته است. به 

ضروري، غير قابل تغيير، هدف مدار  قدرآناين شراكت را  ، رسد شرايط سخت گذشتهمي نظر
هم آوردن ملزومات تداوم حفظ فرزند) ساخته باشد كه چيزي غير از آن و فرا( و دگرخواهانه

  ساخته است.مي آن را در ذهن زن و مرد اوليه غيرقابل تصور

توان اين طور تصور كرد كه اين روند مباني اوليه زندگي خانوادگي كه همان فطري مي
به يكديگر،  دادناز و آرامش بودن نياز به يكديگر، وجود جاذبه خلقتي و هستي شناختي، رفع ني

سپس افزايش  گيري رحمت را به ظهور رسانده باشد.توليد مثل و شكلگيري مودت، شكل
را ها هاي متفاوتي از انسانارتباطات، جمعيت شدن تردهيچيپو  هاانتخاب ، كاركردها، هاخانواده

. بعضي از گوناگوني وضع اصول و قوانين بود آورد تا يكديگر را بشناسند. الزمه اين به وجود
ناشي از سنخ وجودي بشر و هستي شناسانه است اليتغير و بعضي ديگر وابسته به اين قوانين كه 

بشر است كه مختار آفريده شده و براساس اين ويژگي هاي شرايط محيطي و نوع انتخاب
منجر به تغيير ساختار  تردهيچيپو شرايط محيطي  تربزرگيابد. نهايتا تشكيل جوامع مي تكوين

اجتماعي هاي رات ساختاري سيستم خانواده تا امروز تابعي از وضعيتخانواده شده است. تغيي
  تاريخ بشر بوده است.هاي در دوره
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 يهاانيبن تضعيفتغيير تعريف خانواده و مفاهيم مرتبط با آن مربوط به  از علليكي  امروزه،
 تعهد به زندگي با«دو مفهوم  . براي مثالغربي بوده است يكشورهافلسفي ازدواج در 

مختلف نظرات  يهاميپارادادر  شونديميكسان با يكديگر تلقي » 2به ازدواج تعهد«و » 1يكديگر
تغيير حال درباره اينكه خانواده چيست و ساختار آن چگونه بايد باشد متفاوت و همواره در 

و آنچه مسلم است اين است كه در معناي خانواده و زندگي خانوادگي تغييرات  است.
 يهاوهيش افراد ،)در بين جوامع غربي و (ديگر جوامع يادي رخ داده است.ز يهايآشفتگ

مستلزم  هاانتخاببرخي از اين  .كننديممتنوعي را براي زندگي در كنار يكديگر انتخاب 
ن حساب شده و روش كامالًبرخي ديگر اقداماتي  است، ياهسته يهاخانوادهتغييراتي در الگوي 

 ط تك والدي و اشتراكي.بجمله برخي روا از اي است،ه هستهبراي كنار گذاردن خانواد
  )1389ترجمه اسمعيلي، ،3داالس و دراپر(

 اما خانواده در عصر حاضر به حيات خود ادامه خواهد داد و از بين نخواهد رفت.
 يهاشكل مردم در الگوهاي خانواده و روابط حاكم بر آن ايجاد خواهد شد. ييهايدگرگون

 در عصر جهاني شدن، خانواده از روابط خانوادگي را تجربه خواهند كرد. يترمتنوعجديد و 
فرآيند جهاني  ريتأثتحت  خانواده كه نهادي اجتماعي است، سنتي نخواهد بود. ياهسته خانواده

در  خانواده تحوالتي را تجربه كرده كه آن را در تعارض با خانواده سنتي قرار داده است. شدن،
 است دگرگون شده تحوالت گوناگون اقتصادي و اجتماعي، ريتأثت تح طول تاريخ،

روند صنعتي شدن غرب شكل حاكم  پس از ياهستهرسد كه خانواده به نظر مي ).4،2012(كار
اما امروزه آمار كشورهاي پيشرفته ؛ خانواده چه در دنياي صنعتي چه در ساير مناطق جهان شد

را  هاخانوادهديگر اكثريت  )و فرزندان و شوهرزن ( ياهستهدهد كه خانواده صنعتي نشان مي
به حدي  هاآنو تعداد  انددهمآپديد  هاخانوادهحال حاضر انواع جديد  و در دهندينمتشكيل 

                                                           

1  - commitment  to  live  together 

2  - commitment  to  marriage 

3  - Dolllas & Drapper 

4  - Carr 



 1393، زمستان 20فصلنامة فرهنگ مشاوره  و روان درماني، سال پنجم، شمارة                                              30

هاي استثنايي صحبت كرد، بلكه بايد نگاهي مجدد به تعريف پديده توان ازرسيده كه ديگر نمي
 دارد. ديتأكزيرا كليه شواهد بر دگرگوني خانواده  ؛كرد تأمل در آنخانواده كرد و بخصوص 

سال و براي  30/27ن دهد كه ميانگين سن ازدواج در كل كشور براي مرداآمار موجود نشان مي
درصد تغيير نرخ  90تا  86هاي ). طي سال1391(خبرنامه آماري كشور، است  سال 23زنان 

 ،)8/4(78در سال  ،)1/8(86در سال  كه يطورازدواج هر سال نسبت به سال قبل كاهش داشته، 
تا  86به عبارت ديگر از سال  ؛) بوده است- 9/1(90) و در سال 2/0(89در سال  ،)1(88سال  در
 استكاهش يافته  90ها هر چند با شيب اندك، اضافه شده ولي در سال بر ميزان ازدواج 89

  ).1390سالنامه آماري، (
زندگي  1هزار زوج در قالب الگوهاي هم خانگي 400ه ، نزديك ب1970در امريكا، در دهه  

، 1990در اواخر دهه   .هزار زوج رسيد 500ميليون و  1به  1980، اما اين آمار در دهه كردنديم
، 2010اين در حالي است كه بر طبق آمارهاي سال  ).2004لمبرت، (ميليون گذشت 4از مرز 

با يك ديگر زندگي  ريكا در قالب هم خانگيدر ام )ميليون نفر 14(ميليون زوج  7بيش از 
بيش از نيمي از زناني كه در امريكا ازدواج  دهديم. همچنين نتايج تحقيقات نشان كننديم

ديويس و بودند (، پيش از آن، رابطه هم خانگي را با همسر فعلي خود تجربه كرده اندكرده
 جوامع اين در مهم ياواقعهاخير،  اين تغييرات گوياي آن است كه در چند دهه ).2007پيرسي، 

 برهم را معادالت از بسياري آن، پي در اجتماعي تغييرات و اقتصادي تحوالتت. اس دادهيرو
تدريج سن  به جهان، متعدد كشورهاي در ازدواج، از پيش جنسي روابط با گسترش. است زده

نيز كاهش  هاازدواج با گسترش هم خانگي، تعداد اما يافت؛ افزايش ادر اين كشورهازدواج 
يافت؛ چرا كه هم خانگي، به شكل رقيبي جدي، در مقابل ازدواج قد علم كرده  يريگچشم
  بود.
بين  از تواند با بازبيني نتايج عملكرد خود در طول تاريخمي رسد بشرمي امروز به نظر 

و ايجاد  هايدگيچيپالگوهاي عملي كه تاكنون وجود داشته دست به انتخاب بزند. با افزايش 
                                                           

1- cohabitation  model 
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حاكم، فرهنگ و ارتباطات خانوادگي به  يهاقدرت لهيوسبهشرايط خاص اقتصادي، سياسي 
زياد است  چنانآنشدت دستكاري شده است. هرچند امروز سرعت و پيچيدگي اين تغييرات 

بسياري  متأسفانهنمايد و كه فرصت يافتن براي درك و انتخاب موقعيت مناسب بسيار مشكل مي
 روبروآن  ينيبشيپدر درون شرايط سقوط كرده و با مشكالت و معضالت غير قابل  معاز جوا

در قرن اخير صنعت  اما همچنان قدرت انتخاب و بازگشت در اختيار بشر است.اند شده
اي اجتماعي بشر هم سنجش استقرايي و كمي سازي در علوم تجربي به رفتاره ، يبندطبقه

درماني خانواده مانند  و مشاوره يشناسروانمختلف هاي حوزه رتيبو به اين ت تعميم داده شد
هدف كلي در  .پردازدمي خانواده مسائلبه طرح الگوهايي براي تبيين و حل  كهته شكل گرف

اي مبتني بر مباني و اصول و طرح كلي قرآن يك الگوي مشاوره يهايژگيواين پژوهش يافتن 
    است.ازدواج و خانواده  يدربارهكريم 

  پژوهشروش 

سطح تحليل در اين  قياسي است.- ، روش استقراييپژوهش روش مورد استفاده در اين
يك گزارش توصيفي از آيات درباره ازدواج و خانواده بود و هم گسترش يك جستار هم تهيه 

  نظريه درباره ازدواج و خانواده.
 سؤالرار گرفت و دو ناي اساسي قبدر اينجا ابتدا مفهوم زوجيت م :تعيين كدهاي خاص

 ،دوم سؤال چيست و يهست دراينكه از نظر قرآن كريم مبناي زوجيت  آنكل گرفت و شاصلي 
تمام  ؟و رشد دهنده مبتني بر اين مباني چيست يك خانواده پويا يادارهاصول زوجيت و 

قرار  يات مرتبط مورد بررسيآبا توجه به مطالعه ترجمه و تفسير  هاموضوعات مرتبط با اين كد
طرح شد و با توجه به مباني استنتاج شده از قرآن  هسپس يك تعريف مقدماتي از خانواد. گرفت
درباره چگونگي ارتباط عناصر مبنايي و اصولي ارائه شد و  يك تبيين نظري مفهوميكريم 

فرايند، ( يعملبرنامه  كي ،هاي استخراج شدهي مفاهيم و پيش فرضبا توجه به رابطه درنهايت
  .طراحي شد هاخانوادهزن شوهرها و  مسائلبراي مداخله در  توا و فنون)مح
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قرآن قابل دريافت بود كه  مسائلدر اين جستار در حقيقت دو محور اساسي در ارائه كلي 
خلق احسن و -محور مخلوقيت از اين دو محور قرار دارد. يانقطهامور روي  يگويي همه

هدفمند كه  يبخشوسعتآفرينش يا به طور خالصه دي هدفمن-آفرينش وقفهيبمحور وسعت 
 گيرند.از نيستي به هستي از اين مسيرها مايه مي درگذرهر چيز 

جامعه پژوهش، قرآن كريم و نمونه آيات مرتبط با زوجيت و خانواده بود كه با استفاده از 
مام آيات و هدفمند ابتدا واژه زوج و واژگان مرتبط مورد بررسي قرار گرفت و ت يريگنمونه

و آيات با كدگذاري اوليه به  هاسؤالتبيان استخراج شد. سپس  افزارنرمتفاسير مرتبط از طريق 
ان به تعيين مباني و افرادي با مطالعه عميق قرآني فرستاده شد و با تكميل مباحث با نظرات ايش

  .اصول اقدام شد

  مباني زير بنايي تعريف اصول و

ي مورد نظر خود را ني و اصول خاصي است كه نظريه پرداز حيطههر نظريه داراي مبا اصوالً
هاي توصيفي كند. در يك نظريه مباني همان گزارهاز آن توصيف و تبيين ميگيري با بهره

هر  .استمعيار عمل  و از مبانياستنباط شده تجويزي هاي اصول گزاره درباره يك موضوع و
گيري ي مورد نظر خود را با بهرهه نظريه پرداز حيطهنظريه داراي مباني و اصول خاصي است ك

هاي توصيفي درباره يك كند. در يك نظريه مباني همان گزارهاز آن توصيف و تبيين مي
  معيار عمل است. تجويزي استنباط شده از مباني وهاي اصول گزاره موضوع و

شناسانه هاي هستيزهبا توجه به مطالعه و درك آمو محقق تالش كرده استدر اين الگو 
اصول . گردد ارائهقرآن كريم درباره خانواده، مباني و اصولي را براي توصيف و تبيين خانواده 

اصول كلي آفرينش  :الف مستخرج از اين مباني در دو دسته مورد بحث قرار گرفته است:
  اصول مختص زوجيت -مرتبط با ازدواج و ب
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  1گذار ممخلوقيت سه: مبناي اول

وند است. او زمين به عنوان يك امر ترديدناپذير، خد هاآسمانقيقي و مدبر مالك ح
حديد ( 2ميراند. بر هر چيز تواناستمي كند ومي و زمين از آن اوست. زنده هاآسمانمالكيت 

اركان و سهم گذاران  ).3حديد،( داناست زيهر چ). اول و آخر و پيدا و پنهان اوست و او بر 2
  خداي واحدند.خانواده مخلوق 

  الف: اصول كلي آفرينش مرتبط با ازدواج

با قاطعيت مگو چنين يا چنان خواهم كرد مگر آنكه آن را  گاهيچه :3، محور معنابخشيخالق
هر حركت، تغيير و تصميم بايد منطبق بر اراده ). 4كهف 24و  23وابسته به مشيت الهي نمايي (

  خداوند باشد.
  
  

                                                           

مَشاجٍ نَّبتَليه فَجعْلنَاه سميعا بصيرًا إِنَّا خََلْقنَا اْلإِنسانَ من نُّْطَفةٍ أَ ﴾1﴿هلْ أََتى عَلى الْإِنسانِ حينٌ منَ الدهرِ َلم يُكن َشيًئا مذُْكورا  -1
ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را  .)1آيا زمانى طوالنى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود ( ﴾2﴿

لنَّاس اعبدواْ ربُكم الَّذي َخَلَقُكم يا أَيها ا .سوره انسان) 2و  1ايه ( )2آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم (مى
تا  اي مردم پروردگار خود را پرستش كنيد، آن كس كه شما و پيشينيان را آفريد ﴾21﴿والَّذينَ من َقبلُكم لَعلَُّكم َتتَُّقونَ 

سوره  7و  6آيه ( 7 الَّذي َخَلقَك فَسواك َفعدلَك 6 يا أَيها اْلإِنْسانُ ما َغرَّك ِبرَبك اْلَكريمِ .بقره) 21پرهيزكار شويد. (
  انفطار)

2-  ضِ يحاألَر و تولْك السمم َله لي كلّي وع وه يت وميرٌشي يقَد ء 

في الْمهد و َكهالً و والدتك إِذْ أَيدتُك ِبرُوحِ اْلقُدسِ ُتكَلِّم النَّاس  عَليك و علي إِذْ قالَ اللَّه يا عيسي ابنَ مرْيم اذُْكرْ نعمتي -3
و ُتبرِئُ  َفتَْنفُخُ فيها َفَتُكونُ َطيراً ِبإِذْني إِذْنيإِذْ علَّمتُك اْلكتاب و الْحكْمةَ و التَّوراةَ و اْلإِنْجيلَ و إِذْ تَْخلُقُ منَ الطِّينِ َكهيَئةِ الطَّيرِ ِب

إِسرائيلَ عنْك إِذْ ِجئَْتهم ِباْلبينات َفقالَ الَّذينَ َكَفرُوا مْنهم إِنْ  و إِذْ َكَففْت بني ِبإِذْني إِذْ تُْخرِج الْموتي و اْلأَكْمه و اْلأَبرَص بِإِذْني
  سوره مائده). 110( هذا إِالَّ سحرٌ مبينٌ

4-  َشيال َتُقولَنَّ ل غَداًو كلٌ ذلإِنِّي فاع سي 23 ءقُلْ ع و إِذا نَسيت كباذُْكرْ ر و اللَّه شاءنْ  إِالَّ أَنْ يم أَْقرَبي لبنِ ريدهأَنْ ي
  سوره كهف) 24و  23(  رشَداًهذا 
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  : اصول مختص زوجيت -ب

عملي از سوي انسان بايد  هر: 1)اسرإ ( نشيآفراهداف كلي  در مقابلسئوليت م صلا 
 است. اهدافي متناسب با اهداف هستي داشته باشد زيرا در غير اين صورت آن عمل بيهوده

گرفتند و زندگي دنيا آنان را مغرور ساخت  دين و آيين خود را سرگرمي و بازيچه ها كههمان
لقاي چنين روزي را فراموش كردند و  هاآنهمان گونه كه  كنيممي راموشف ها راآنامروز ما 

جعل َلكُم من اَنفُسكُم اَزوجا و من االَنعـمِ اَزوجا « )51االعراف ( آيات ما را انكار كردند
ن داشته تكثير نسل انسان را بيا ، »يذرؤُكُم فيه«) گرچه جمله11، 42شورى/( » ...يذرؤُكُم فيه

فرمايد: است، در اين جهت، ميان انسان و چارپايان و گياهان فرقى نيست. در جاى ديگرى مى
و از آن دو، مردان  آفريد و جفتش را نيز از جنس او آفريد» نفس واحدى«پروردگار، شما را از 

) در 1، 4نساء/( »  ....و بثَّ منهما رِجاالً كثيرًا و نسĤء... « .  و زنان بسيارى را پراكنده ساخت
جعل َلكم و...  «. ها قرار دادفرمايد: از همسرانتان براى شما فرزندان و نوهمى 16نحل/ 72آيه

داند و قرآن، بقاى نسل انسان و اجتماع مدنى را به ازدواج منوط مى ».من اَزوِجكم بنينَ و حفَدة
الَتقرَبوا الزِّنى انّه كان و«  :شماردبقاى نسل مىروى آوردن به زنا* و لواط* را نابودكننده راه 

 » ...اَئنَّكُم َلتَأتونَ الرِّجالَ و َتقطَعونَ السبيلَ«  ،)17،32اسراء/(  »فـحشةً و ساء سبيالً
كم  ازدواجنامشروع، رغبت به  روابطبا رواج  اينكه آنچه مشخص است ;)29، 29عنكبوت/(
بار تأمين مسكن و نفقه و به دنيا آوردن اوالد و  مانديم، رودميبين از  آن جاذبه ;شودىم

گردد و غرايز كه نامشروع است، رايج مى آسان پاسخ گويي بههاى راهبه اين ترتيب  ;تربيت
  ناديده گرفته خواهد شد!هدف بقاى نسل، 

                                                           

الً سبحاَنك َخلْقِ السماوات و اْلأَرضِ ربنا ما َخَلْقت هذا باط جُنوِبِهم و يَتَفكَّرُونَ في الَّذينَ يذُْكرُونَ اللَّه قياماً و ُقعوداً و علي -1
كنند و در اسرار آفرينش و آن گاه كه بر پهلو خوابيده اند، ياد مي . همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشستهَفقنا عذاب النَّارِ

گاه دار! بار الها! اينها را بيهوده نيافريده اي! منزهي تو! ما را از عذاب آتش، ن )گويند:و مي انديشند (آسمانها و زمين مي
و تكليف و حسابي شود (كه بيهوده و باطل رها ميپندارد . آيا انسان ميأَ يحسب اْلإِنْسانُ أَنْ يْترَك سدي. ]/ ال عمران 191[

  ]/ قيامه 36[. )ندارد
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كلي زوجين و اعضاي خانواده موظف هستند، رفع نيازهاي خود را با توجه به اهداف 
 آفرينش برطرف كنند.

شود مي در آن ايجاد مسئلهفضايي كه  :1خود اصل عامليت انسان در سعادت و شقاوت
بايد مدنظر قرار بگيرد هم به لحاظ معنايي هم به لحاظ تاريخي. آيا در زمين گردش نكردند تا 

بودند و زمين را  هانيانيرومندتر از  هاآن ببينند عاقبت كساني كه قبل از آنان بودند چگونه بود،
بيش از اينان دگرگون ساختند و آباد كردند و پيامبرانشان با داليل روشن به سراغشان آمدند 

  )9 هيآ روم؛( 2خودشان به خودشان ستم كردند هاآنخداوند هرگز به آنان ستم نكرد. 
ار است، پس بايد سعادت خود را در مسئله ازدواج مدنظر قرانسان مسئول سرنوشت خود 

  بدهد.
نيازهاي فطري انسان از جمله نياز به همسر  3:نياز ذاتي به همسري حكيمانه بودن اصل

 انسان، يك حكمت است. اين نياز است يهستكامل كننده وجود اوست و وجود اين نياز در 

                                                           

 و ؛إِالَّ و أَهُلها ظالمونَ أُمها رسوالً يتُْلوا عَليِهم آياتنا و ما ُكنَّا مهلكي اْلُقري حتَّي يبعثَ في و ما كانَ ربك مهلك اْلُقري -  1
ك نمي كرد تا اينكه در كانون آنها پيامبري مبعوث كند كه آيات ما را بر آنان پروردگار تو هرگز شهرها و آباديها را هال

بك ذلك أَنْ َلم يُكنْ ر. ]/ قصص 59[بخواند و ما هرگز آباديها و شهرها را هالك نكرديم مگر آنكه اهلش ظالم بودند! 
شهرها  )مردم براي اين است كه پروردگارت هرگز هالك كننده ( )ارسال پيامبران . اين (بِظُْلمٍ و أَهُلها غافُلونَ مهلك اْلُقري

  ]131انعام / [و روستاها به ستم نبوده در حالي كه اهلشان غافل باشند. 
مما َكيف َكانَ عاقبةُ الَّذينَ من قَبلِهم َكاُنوا أَشَد مْنهم ُقوةً وأََثاروا اْلأَرض وعمرُوها أَكَْثرَ أَوَلم يسيرُوا في اْلأَرضِ َفينُظرُوا   -  2

   عمرُوها وجاءْتهم رسُلهم بِالْبيَنات فَما َكانَ اللَّه ليْظلمهم وَلكن كَاُنوا أَنفُسهم يظْلمونَ
3  - لَي فيه ؤُُكمذْرواجاً ينَ اْلأَنْعامِ أَزم واجاً وأَز ُكمنْ أَْنفُسم لَ لَُكمعضِ جاْلأَر و ماواترُ السفاطَشي هْثلكَم س ميعالس وه و ء

و آفريننده آسمانها و زمين است و از جنس شما همسراني براي شما قرار داد و جفتهايي از چهارپايان آفريد و شما . ااْلبصيرُ
يَنزِّلُ  -سوره شوري) 11كند هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست. (زياد مي ]بوسيله همسران[را به اين وسيله 

با وحي  . فرشتگان را به فرمان خود با روح (منْ يشاء منْ عباده أَنْ أَنْذروا أَنَّه ال إِله إِالَّ أَنَا َفاتَُّقونِ الْمالئَكةَ بِالرُّوحِ منْ أَمرِه علي
كه هشدار دهيد كه معبودي جز من نيست، پس از من پروا كنيد. فرستد بر هر كس از بندگانش كه بخواهد فرو مي )و قرآن

  .سوره نحل) 2(
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بخشد و ارتباط كند. به وجود او وسعت ميكه او را از خودخواهي و در خود لوليدن دور مي
  سازد.القه اجتماعي را در او نهادينه ميداشتن و ع

وجود خود بايد ازدواج كنند مگر در  هاييتظرف يهمهزنان و مردان براي به ظهور رسيدن 
  پيشنهاد شده است. هاآنشرايط خاص كه صبر به 

1احسنآفرينش : مبناي دوم
 

ت همان كسي كه هف«است: خود هر چيز در جهان آفريده شده است؛ در بهترين شكل 
بيني، دوباره د و نقصي نميدر آفرينش خداوند رحمان تضا». «آسمان را برفراز يكديگر آفريد

او همان كسي است كه هر چيز را «و  )3 هيآ ملك،( ».بينيمي نگاه كن. آيا هيچ شكاف يا خللي
كيل آفرينش زن و مرد به عنوان اركان تش ). به اين ترتيب7آيه  ، سجده( »2آفريد، نيكو آفريد

  .استصورت گرفته هماهنگ و آماده پذيرش يكديگر به بهترين شكل يك خانواده دهنده 

  الف: اصول كلي آفرينش مرتبط با ازدواج

همه جهان هستي با قدر معلوم در تدبير الهي تكوين يافته  :3ي آفرينشمعيارمند اصل
را آفريد، نيكو  آن كسي است كه هر چه آمده است: 7است. همچنان كه در سوره سجده آيه 

) چنين 23و  21و يا در سوره مرسالت (آيه  را از گل آغازيد. )اول(و آفرينش انسان  آفريد
كه رحم مادر است و آن اندازه مناسب و (ايم و آن را در جايگاهي استوار قرار داده آمده است:

                                                           

1- الَّذي أَْتَقنَ كُلَّ شَي اللَّه ْنعحابِ صرَّ السرُّ متَم يه ةً ودها جامبسَترَي الِْجبالَ َتح ُلونَوَخبيرٌ بِما َتفْع إِنَّه بينيكوه ها را مي .ء 
پنداري، در حالي كه مانند ابر در حركتند اين صنع و آفرينش خداوندي است كه همه چيز را و آنها را ساكن و جامد مي

  سوره نمل) 88دهيد مسلّماً آگاه است! (متقن آفريده او از كارهايي كه شما انجام مي
  أَحسنَ ُكلَّ َشيء خََلَقه وبدأَ خَلْقَ اْلإِنسانِ من طينٍ  الَّذي -  2
 اْلأَرض وَضعها لْلأَنامِ  و10 أَقيموا اْلوزنَ ِباْلقسط و الُتخْسرُوا اْلميزانَ و 9 زانِيالْمتَطَْغوا فى  الّ .السماء رَفعها و وضَع الْميزانَ -  3

11 اْلأَكْمامِف هايف النَّْخلُ ذات ةٌ وهـ تا در ميزان طغيان نكنيد (و از  8.گذاشت )و ميزان و قانون (در آن را برافراشت آسمان .اك
ـ زمين را براى خاليق 10 !ـ و وزن را بر اساس عدل بر پا داريد و ميزان را كم نگذاريد 9  .)مسير عدالت منحرف نشويد

  .است شكوفه پر نخلهاى و اه	ـ كه در آن ميوه11. آفريد
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ايم داشته )اين كار را(ما توانائي  - )بردجالب و عجيب است كه هر انساني را در شگفتي فرو مي
  و ما بهترين توانا بوده و هستيم. )كه از نطفه ناچيز و حقيري چنان انسان شريف و كاملي بسازيم(

در زندگي را با سرمشق گرفتن از آفرينش براساس معيار و سهم گذاران بايد هر فعاليت 
  رعايت تناسب و هماهنگي انجام دهند.

  اصول مختص زوجيت -ب

ما راه را براي او روشن نموديم خواه سپاسگزار باشد  :1الزمه تكوين بشر يراصل انتخابگ
است پس  راه معيار مشخص شده ) پس انتخاب راه با رونده آن است.3انسان يا پوشاننده (

ار به عهده انسان يچند تشخيص و تطبيق با مع هر است. متفاوت از يك ديدگاه نسبيت گرايانه
 محل آزمايش است تا چه كسي،  ياندوزثروتمحبت به فرزند و  ميل به امور مادي و .است

  ).46/ كهف؛ 14: عمرانآلچطور و چگونه انتخاب كند (
امور و از جمله ازدواج و ارتباط بايد با توجه به معيارهاي روشن صورت  يهمهانتخاب در 

 گيرد.

2بشر تكوين ارتباط الزمه اصل
شود و با مي ن دعوتانسان براي رفع نياز خود به ميدا :

گيرد و انساني مي كند، انتخاب در او شكلمي آمدن به ميدان خواستن و نخواستن را تجربه
زن و مرد بايد با قرار گرفتن در مسير زندگي زن و شوهري وجود يابد. مي شدن در او تكوين

 خود را گسترش دهند و از خودخواهي پرهيز كنند.

                                                           

  .]10بلد. آيه [هدايت كرديم!  او را به راه خير و شرّ و ؛و هديناه النَّجدين1ِ-  
آنچه به شما داده شده، متاع -أَ َفال تَعقُلونَ ء َفمتاع الْحياةِ الدْنيا و زينَُتها و ما عنْد اللَّه َخيرٌ و أَبقيما أُوتيُتم منْ شَي و َ -2

منْ كانَ  .]60آيه -قصص[زندگي دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است آيا انديشه نمي كنيد؟! 
دنيا و زينت آن را بخواهند،  . كساني كه زندگييريد الْحياةَ الدْنيا و زيَنَتها ُنوف إَِليِهم أَعماَلهم فيها و هم فيها ال يبخَسونَ

  ]هود سوره .15آيه [دهيم و چيزي كم و كاست از آنها نخواهد شد! مين دنيا بطور كامل به آنها مياعمالشان را در ه )نتيجه(
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  1تيپيوستگي و وسعت هس: مبناي سوم

به پيوستگي و وسعت  يشناسيهستهستي به وسعت غيب و شهادت است و تابعان اين نوع 
و زمين به هم چسبيده و پيوسته  هاآسمانكه  دانندينمكساني كه كافرند  مگر .آن ايمان دارند

مل بقره). آنچه در ظاهر با آن در تعا 5تا  2آيات ( )30انبيا ( بودند و ما از هم جدايشان كرديم
هيچ چيزي شود لذا پرداختن به ظاهر صرف، فريب خوردن است. مي هستيم در غيب معني

 مگر به اندازه معين ميآورينمآن نزد ماست و از آن فرود هاي و اصلها نيست مگر آنكه خزانه
) فرمود زندگي دنيا جز لهو و لعب چيزي نيست و سراي آخرت زندگي واقعي است 21 حجر(

دانند و از آخرت مي فقط ظاهري از زندگي دنيا را هاآن). 64عنكبوت: ( دانستنديم هاآناگر 
  ).7سوره الروم؛ آيه ( 2اندغافل

  

  

                                                           

ُثم ارجِعِ اْلبصرَ  3  منْ فُُطورٍ اْلبصرَ هلْ َتري خَلْقِ الرَّحمنِ منْ َتفاوت فَارجِعِ في الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقاً ما َتري -  1
داوند همان كسي كه هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد در آفرينش خ4َكرَّتَينِ يْنقَلب إَِليك اْلبصرُ خاسئاً و هو حسيرٌ

به عالم هستي )  كني؟بار ديگر (رحمان هيچ تضاد و عيبي نمي بيني! بار ديگر نگاه كن ، آيا هيچ شكاف و خللي مشاهده مي
گردد در حالي كه خسته و ناتوان در جستجوي خلل و نقصان ناكام مانده ) به سوي تو باز مي نگاه كن ، سرانجام چشمانت (

با خلوص نيت )  . و آنها كه در راه ما (و الَّذينَ جاهدوا فينا َلَنهدينَّهم سبلَنا و إِنَّ اللَّه َلمع الْمحسنينَ -)4و  3ملك است! (
إِذْ يريَكهم اللَّه / عنكبوت ].  69داوند با نيكوكاران است. [ جهاد كنند ، قطعاً به راه هاي خود ، هدايتشان خواهيم كرد و خ

. هنگامي كه خداوند نَّه عليم بِذات الصدورِمنامك َقليالً و َلو أَراَكهم كَثيراً َلفَشْلُتم و لََتنازعُتم في اْلأَمرِ و لكنَّ اللَّه سلَّم إِ في
شما را )  كرديد ، ليكن خداوند (داد هر آينه در كار اختالف ميايشان را به تو در خوابت اندك نماياند و اگر بسيار نشان مي

إِنْ تَصِبرُوا و َتتَُّقوا و يأُْتوُكم منْ َفورِهم هذا  بلي). 43-انفال سالمت داشت كه او دانا است به آنچه در سينه ها است . (
. چرا اگر صبر كنيد و پروا پيشه كنيد و آنها به همين فوريت و جوش و يمددُكم ربُكم بَِخمسةِ آالف منَ الْمالئَكةِ مسومينَ

  / ال عمران ] 125كند. [ روش به شما روي آورند ، پروردگارتان شما را با پنج هزار از فرشتگان نشاندار ياري ميخ
  يعلَمونَ َظاهرًا منَ الْحياةِ الدنْيا وهم عنِ الĤْخرَةِ هم غَافُلونَ -  2
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  الف: اصول كلي آفرينش مرتبط با ازدواج

اختالف  هاآنمردم در آغاز يك دسته بودند بتدريج بين : 1گرايي، محور هماصل حق
نگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني را كه به ايجاد شد. خداوند پيامبران را برا

كرد نازل كرد تا در ميان مردم در آنچه اختالف داشتند داوري كند. سوي حق دعوت مي
را كه ايمان آورده بودند به حقيقت آنچه مورد اختالف بود به فرمان خودش  هاآنخداوند 

  ).213بقره كند (است هدايت ميرهبري نمود و خدا هر كس را بخواهد به راه ر
مالك واحد حق با هم اتحاد  در ازدواج و اعضاي خانواده بايد با توجه به سهم گذاران

  كنند.

-9فصلت ( هيآ اصول آفريده شده است. بر اساسهر چيزي  :آفرينش يمندقاعدهاصل 
142(  

                                                           

1- ْلمالْع مهما جاء دعنْ بإِالَّ م تابالَّذينَ أُوُتوا اْلك ا اخَْتلَفم و الماْلإِس اللَّه نْدينَ عَفإِنَّ إِنَّ الد اللَّه ياتĤْكُفرْ ِبنْ يم و مَنهيْغياً بب 
و اهل كتاب در آن اختالف نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت آن  است . همانا دين نزد خدا تنها اسالماللَّه سريع اْلحسابِ

يقين داشتند و خصومتي كه در بين خود داشتند وادار به اختالفشان كرد و كسي كه به آيات خدا كفر بورزد بايد بداند كه 
. آيا آنها حكم أَ فَحْكم الْجاهليةِ يبُغونَ و منْ أَحسنُ منَ اللَّه حكْماً لَقومٍ يوقُنونَ. ]/ ال عمران 19[خدا سريع الحساب است. 

َليس أَ ]/ مائده 50[كند؟! خواهند؟! و چه كسي بهتر از خدا، براي قومي كه اهل يقين هستند، حكم ميمي )از تو جاهليت را (
  ]/ تين Ĥ]8يا خداوند بهترين داوران و حاكمان نيست؟ اللَّه ِبأَحَكمِ اْلحاكميَن

و جعلَ فيها رواسي منْ َفوقها و 9 يومينِ و تَجعُلونَ َله أَنْداداً ذلك رب الْعالَمينَ بِالَّذي خَلَقَ اْلأَرض في قُلْ أَ إِنَُّكم َلَتْكُفرُونَ -2
إَِلي السماء و هي دخانٌ َفقالَ َلها و لْلأَرضِ ائْتيا َطوعاً  ُثم اسَتوي 10 بعةِ أَيامٍ سواء للسائلينَأَر بارك فيها و قَدر فيها أَْقواَتها في

كُلِّ سماء أَمرَها و زينَّا السماء الدْنيا ِبمصابيح و  في يومينِ و أَوحي َفقَضاهنَّ سبع سماوات في 11 أَو َكرْهاً قالَتا أََتينا طائعينَ
إِذْ جاءْتهم الرُّسلُ منْ بينِ 13 َفإِنْ أَعرَُضوا َفقُلْ أَنْذَرُتُكم صاعَقةً مثْلَ صاعقَةِ عاد و ثَمود 12 حفْظاً ذلك َتقْديرُ الْعزيزِ الْعليمِ

م و ديِهمأَيِبه لُْتمسَكةً َفإِنَّا بِما أُرالئنا َلأَْنزَلَ مبر شاء قاُلوا َلو وا إِالَّ اللَّهدبأَالَّ تَع ِهمرُونَ نْ َخْلف14كاف  
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نيست. سهم  پس در روابط موجود بين اجزاي هستي قواعدي حاكم است كه گريزي از آن
گذاران در ازدواج بايد با قواعد هستي شناسانه ارتباط را بياموزند و عمل خود را متناسب با اين 

  و گريزناپذير هماهنگ سازند. بخشيهستقواعد 

بلكه همه چيز از جمله هر  1جهان و انسان پرتاب شده نيستند، رها شده نيستنداصل نظارت: 
كند شود. خداوند آفرينش را آغاز ميساب و كتاب ميشود و حنوع عمل به عينه ديده مي

روم) آن روز كه  ، 10( 2گرداندگرداند سپس شما را به سوي او باز ميسپس آن را باز مي
  ؛ روم)11( 3روندشود، مجرمان در نوميدي و غم و اندوه فرو ميقيامت برپا مي

 4دهيد بيناستآنچه انجام مي داند و نسبت بهو زمين را مي هاآسمانخداوند از غيب 
  )18حجرات؛ (

وز جزا درباره رعايت حقوق يكديگر ر يهاسؤالبه  يدهپاسخسهم گذاران بايد آمادگي 
  .شودينمدر اين مرحله از حيات تسويه  هاحساب يهمهباشند و بدانند كه 

                                                           

1- اْلأَر و ماواتالَّذي خََلقَ الس وه فيو ض  إِنَُّكم نْ قُْلتلَئ الً ومنُ عسأَح ُكمأَي ُكمُلوبيل َلي الْماءع رُْشهكانَ ع امٍ وتَّةِ أَيس
ا در حالي كه او همان است كه آسمان ها و زمين ر و ؛مبعوُثونَ منْ بعد الْموت لَيُقوَلنَّ الَّذينَ َكَفرُوا إِنْ هذا إِالَّ سحرٌ مبينٌ

بيافريد  )در مدتي مساوي با شش روز روشن يا شش شبانه روز يا شش دوران او بر آب بود در شش روز ( )سلطنت تخت (
شويد، كساني كه كفر اگر بگويي كه شما حتما پس از مرگ برانگيخته مي و ؛تا شما را بيازمايد كه كدام يك نيكوكارتريد

أَ فَحسبُتم أَنَّما َخَلْقناُكم عبثاً و أَنَّكُم إَِلينا . ]/ هود 7[نيست جز جادويي آشكار.  )گونه سخنان ( ورزيده اند خواهند گفت: اين
/  115[شما هرگز به سوي ما بازگردانده نمي شويد؟!  . پس آيا گمان كرده ايد كه شما را بيهوده آفريده ايم وال ُترْجعونَ

 الَّذي َخلَقَ سبع سماوات طباقاً ما َتري)2 الَّذي َخلَقَ الْموت و الْحياةَ ليبُلوُكم أَيُكم أَحسنُ عمالً و هو اْلعزيزُ الَْغُفور. ]مومنون
براي شما آدميان ) پديد آورد تا  . همان كه مرگ و زندگي را (منْ فُُطورٍ َخلْقِ الرَّحمنِ منْ َتفاوت َفارجِعِ اْلبصرَ هلْ َتري في

ن كه هفت آسمان را طبقه هايي ) هما3كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست مقتدر شكست ناپذير و آمرزنده. شما را بيازمايد 
، صنع ) تفاوت و ناهمگوني نمي بينياز نظر زيبايي ، استواري و اتقان  روي هم ) آفريد ، هرگز در آفرينش خداي رحمان ((

  / ملك ] 3و2بيني؟ [ و خالف حكمت ) مي شكاف ( در خلق اشيا ) هيچ خلل و پس بار ديگر بنگر آيا (
   ُثم َكانَ عاقبةَ الَّذينَ أَساؤُوا السوأَى أَن كَذَّبوا ِبĤيات اللَّه وَكاُنوا ِبها يسَتهزُِئون  -2

  اللَّه يبدأُ الَْخْلقَ ُثم يعيده ُثم إِلَيه ُترْجعونَ  -  3
 ه يعَلم َغيب السماوات واْلأَرضِ واللَّه بصيرٌ بِما تَعمُلونَانَّ اللَّ  -  4



 41  گذاري در حل تعارضات خانواده                       ئه الگوي خانواده درماني سهمارا

  اصول مختص زوجيت -ب

معاني ها آيين يهمهپشت  الزم است دانسته شود كههاي وجود: اليه درك اصل و فرع
و آن تنها با تفكر در حكمت  پي بردن به آن ضرورت پايداري ايمان و عمل است 1نهفته است

  آفرينش ممكن است. 
  چرخ با اين اختران نغز خوش و زيباستي *** صورتي در زير دارد آنچه در باالستي

  با اصل خود يكتاستي بر رود باال همي     ***   صورت زيرين اگر با نردبان معرفت 
  و جاويدان بود *** با همه و بي همه مجموعه و يكتاستي انيپايبصورت عقلي كه 

متعددي دارد و تنها به ظاهر امور مشغول  يهاهيال سهم گذاران بايد بدانند كه هر ارتباط
  نشوند و به خاطر ظواهر حقايق ارتباط را ضايع نكنند. 

زمان از هيچ چيز جدا نيست لذا درك اين ار: ذدرك پيوستار زمان از طرف سهم گ
كه از او جدا نشدني است  مسئله براي انسان حياتي است كه انسان در پيوستار زماني است

مؤثر است و بايد به آن  انسانفكر، احساس و رفتار  برزيرا همه مهم است  گذشته، حال، آينده، 
قسم به  :كنديما معاني گوناگون قسم ياد متفاوت ب يهازمانهمچنان كه قرآن به توجه داشت 

  .)...و  3؛ شمس 2؛ ليل 2؛ فجر 1عصر ( امتيق به ، قسم به شب، به روز،عصر
واهد بود. نخ تينهايب هافرصتزن و مرد سهم گذار بايد متوجه باشند زمان ابدي نيست و 

به عمل صالح  در حال جاري است و حال در آينده جاري خواهد بود و اين همه هشدار گذشته
  است.

                                                           

سماوات و اْلأَرضِ ربنا ما َخَلْقت هذا باطالً سبحانَك خَْلقِ ال جُنوِبِهم و يَتَفكَّرُونَ في الَّذينَ يذُْكرُونَ اللَّه قياماً و ُقعوداً و علي - 1
كنند و در اسرار آفرينش و آن گاه كه بر پهلو خوابيده اند، ياد مي . همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشستهَفقنا عذاب النَّارِ

بيهوده نيافريده اي! منزهي تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار! بار الها! اينها را  )گويند:و مي انديشند (آسمانها و زمين مي
از  . 104يُكم بِحفيظقَد جاءُكم بصائرُ منْ ربُكم فَمنْ أَبصرَ َفلَنفْسه و منْ عمي فَعلَيها و ما أََنا عَل. ]/ ال عمران 191[

پروردگارتان بصيرت ها به سوي شما آمده هر كه بديد براي خويش ديده و هر كه كور بوده به ضرر خويش بوده و من 
  / انعام ] 104نگهبان شما نيستم . [ 
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در حديثى از  1زوجوا فى الحجر الصالح فانّ العرق دساست: بافت پرورش سهم گذار درك
زيرا خصايص والدين و  ;) آمده است با خانواده شايسته ازدواج كنيدالسالمهيعل( امام صادق

  .كندمىاجداد، به نسل بعد سرايت
و  4) درياي مملو (طور 1كوه طور (طور،  كنديمخداوند در قرآن به مكان هم قسم ياد 

  ...) و2و  1) شهر مكه و (بلد 4) بيت معمور (طور 40،) مشارق و مغارب (معارج15
واده و... بسيار مهم است. پس و خان بافتي كه سهم گذار در آن پرورش يافته از شهر

عمل متقابل بايد آن گذاران بايد انتخاب خود را با توجه به اين اطالعات انجام بدهد و در سهم
  را در نظر بگيرند و در پرورش فرزندان هم بايد به آن توجه داشته باشند.

  2مبناي هدفمندي :مبناي چهارم
سپس شما را به سوي او  گردانديبازمكند سپس آن را مي خداوند آفرينش را آغاز

روي و او را مي ) اي انسان تو با تالش و رنج به سوي پروردگارت10روم؛( گردانديبازم
  ).191؛عمرانآل( يادهيافرينرا بيهوده  هانيابار الها؛  .)6انشقاق؛( مالقات خواهي كرد

همه چيز در جهان هدفمند است از جمله انسان و اعمال آن و از جمله اعمال ازدواج و 
  .تشكيل خانواده

  

                                                           

  505، ص1الصغير، ججامع ;296 ص، 16 جكنزالعمال،  ;197 صاالخالق، مكارم -1
2- ديس ْترَكاْلإِنْسانُ أَنْ ي بسحقيامه 36[شود. پندارد كه بيهوده و باطل رها ميآيا انسان مي. أَ ي /[. توالَّذي َخلَقَ الْم  و

زيزُ الَْغُفورالْع وه الً ومنُ عسأَح ُكمأَي ُكمُلوبيياةَ لپديد آورد تا شما را  )براي شما آدميان همان كه مرگ و زندگي را (. الْح
صراط اللَّه الَّذي َله ما في السماوات  .]/ ملك 2[بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست مقتدر شكست ناپذير و آمرزنده. 

ورتَصيرُ اْلأُم ضِ أَال إَِلي اللَّهي اْلأَرما ف به زودي نشانه هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان . و
/  53[حق است آيا كافي نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است؟!  دهيم تا براي آنان آشكار گردد كه اومي

  ]شوري
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  اصول مختص زوجيت الف:

و  نوع ،در برابر حقيقت يريگموضعن و نوع نگاه به جها :اصل مشابهت نگاه سهم گذاران
سوره بقره با صراحت از نكاح با مشركان، شرط  221 ر آيه. دكنديمارتباط را تعيين  زانيم

 26و در آيه به پيوند ازدواج با زنان كافر نهى شده يبنديپااز  60ممتحنه/ 10ازدواج و در آيه
و مردان ناپاك به  اندناپاكن خبيث و فرموده است: زنان خبيث و ناپاك از آن مردا 24نور/

و در نقطه مقابل، زنان پاك  » ...اَلَخبيثت للَخبيثينَ والَخبيثونَ للَخبيثت«  :زنان ناپاك تعلّق دارند
   به مردان پاك و مردان طيب به زنان طيب و پاك تعّلق دارند.

و مردم مورد توجه قرار  ، جهانرا به خداوندتعيين زوج خود بايد نوع نگاه او در  و مردزن 
  دهد.

زن و مرد سهم گذار بايد ميزان نزديكي  :حق هماهنگي نگاه سهم گذاران برمحور اصل
طرف خود را به خداوند در همه امور مورد توجه قرار دهد و با آگاهي كامل از آن وارد ارتباط 

  شود.
اما نيات افراد آن اعمال ظاهر بسياري از اعمال شبيه به يكديگر است  :1نيت مداري اصل

افراد نه تنها در مقابل اعمال است بلكه  تيمسئولسازد. بايد توجه داشت مي را از هم متمايز

                                                           

خود عمل  )و خلق و خوي وش (هر كس طبق ر«. بگو: سبيالً شاكَلته َفرَبُكم أَعَلم بِمنْ هو أَهدي ُقلْ كُلٌّ يعملُ علي -  1
لَنْ ينالَ اللَّه لُحومها و ال دماؤُها و . ]/ اسراء 84[» شناسد.كند و پروردگارتان كساني را كه راهشان نيكوتر است، بهتر ميمي

. نه گوشتها و نه خونهاي آنها، هرگز ما هداُكم و بشِّرِ الْمحسنينَ ْنُكم كَذلك سخَّرَها َلُكم لُتكَبرُوا اللَّه عليم لكنْ يناُله التَّْقوي
تا او را بخاطر  رسد، تقوا و پرهيزگاري شماست. اين گونه خداوند آنها را مسّخر شما ساختهبه خدا نمي رسد. آنچه به او مي

ُثم أَْنزَلَ علَيُكم منْ بعد الَْغم أَمَنةً نُعاساً . ]/ حج 37[را هدايت كرده است بزرگ بشمريد و بشارت ده نيكوكاران را! آنكه شما 
ء ُقلْ إِنَّ اْلأَمرَ أَْنفُسهم يُظنُّونَ ِباللَّه غَيرَ الْحقِّ َظنَّ الْجاهليةِ يُقوُلونَ هلْ َلنا منَ اْلأَمرِ منْ َشي طائَفةً مْنُكم و طائَفةٌ قَد أَهمْتهم يغْشي

بيوتُكم لَبرَز الَّذينَ  ما ُقتْلنا هاهنا قُلْ َلو ُكنُْتم فيء أَْنفُسِهم ما ال يبدونَ لَك يُقوُلونَ َلو كانَ َلنا منَ الْأَمرِ شَي كُلَّه للَّه يْخُفونَ في
. آن گاه ُقُلوبُِكم و اللَّه عليم بِذات الصدورِ صدورُِكم و ليمحص ما في مضاجِعِهم و ليبَتلي اللَّه ما في كُتب علَيهِم اْلَقْتلُ إِلي

و گروهي همتشان جان  گرفتامشي به صورت خوابي سبك بر شما فرود آورد كه گروهي از شما را فرا ميپس از اندوه، آر
 )پيروزي گفتند: آيا از اين امر (مي )در ظاهر به تو بردند، (خودشان بود، درباره خدا گمان ناحق، گمان دوران جاهليت مي
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زن و مرد سهم گذار بايد بياموزد كه خالص شود و درون و بيرون . است سؤالهم مورد ها نيت
  اثر خواهد داشت. عمل را يكپارچه سازد. بايد بياموزد كه آنچه در دل اوست بر عمل او

  1زوجيت :پنجم مبناي

 زوجيت قاعده آفرينش است. از هر چيز يك جفت آفريديم. شايد متذكر شويد
  )49ذاريات؛ (

  زوجيت محورياصول  الف:

همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار هم آرامش  2:اصل ايجاد آرامش
  )21روم، ( .يابيد

                                                                                                                                               

كنند كه براي تو ه خداست. آنان در دل هايشان چيزي را پنهان ميچيزي براي ما هست؟ بگو: مسلما كارها يكسره مربوط ب
چيزي  )پيروزي براي ما از اين امر ( )وعده ها راست بود و گويند: اگر (مي )در دل يا ميان خودشان آشكار نمي سازند، (

در د كساني كه كشته شدن بر آنها (ديبود ما در اينجا كشته نمي شديم! بگو: اگر شما در ميان خانه هاي خود هم بوديد بي تر
تا تقدير خدا تحقق  آمدند (بيرون مي )در معركه جنگ نوشته و مقرر شده بود به سوي خوابگاه هاي خود ( )لوح محفوظ

 )راايمان شما  بيازمايد و آنچه را در دل هاي شماست ( )نيت هاي شما را و تا خدا آنچه را در سينه هاي شماست ( )يابد
  ]/ ال عمران 154[داناست.  )به نيت هاي شما و خدا به آنچه در سينه هاست ( خالص گرداند

 ؛ذلك لĤَيات لَقومٍ يَتَفكَّرُونَ بينَُكم مودةً و رحمةً إِنَّ في و منْ آياته أَنْ َخلَقَ لَُكم منْ أَْنفُسُكم أَزواجاً لتَسُكُنوا إَِليها و جعلَ -1
و در ميانتان مودت و  از نشانه هاي او اينكه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و

أَ و َلم يرَوا إِلَي اْلأَرضِ كَم أَْنبتْنا فيها . ]/ روم 21[ند! كنرحمت قرار داد در اين نشانه هايي است براي گروهي كه تفّكر مي
  ]/ شعراء 7[. آيا آنان به زمين نگاه نكردند كه چقدر از انواع گياهان پرارزش در آن رويانديم؟! منْ كُلِّ زوجٍ َكريمٍ

2- محر ةً ودوم نَُكميلَ بعج ها وُكُنوا إَِليتَسواجاً لأَز ُكمنْ أَْنفُسم أَنْ َخلَقَ لَُكم هنْ آياتم َتَفكَّرُونَ ةً إِنَّ فيومٍ يَقول ياتĤَل ك؛ذل 
و در ميانتان مودت و  از نشانه هاي او اينكه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و

هو الَّذي َخَلَقُكم منْ َنفْسٍ واحدةٍ و . ]/ روم 21[كنند! رحمت قرار داد در اين نشانه هايي است براي گروهي كه تفّكر مي
د ا أَْثَقلَتَفلَم ِبه رَّتالً َخفيفاً َفممح لَتما تَغَشَّاها حها َفلَمُكنَ إِلَيسيها لجوْنها زلَ معحاً َلَنُكوَننَّ جَتنا صالنْ آَتيما لَئهبر ا اللَّهوع

همه ) شما را از يك فرد آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد ، تا در كنار او  او خدايي است كه ( 189.منَ الشَّاكرينَ
داد و چون بياسايد. سپس هنگامي كه با او آميزش كرد ، حملي سبك برداشت ، كه با وجود آن ، به كارهاي خود ادامه مي
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هماهنگ با هدف آفرينش بايد موجب آرامش شريك زندگي  سهم گذار بايد بياموزد كه
كه در راستاي يكپارچگي آفرينش بايد به قرار مكين وفادار  آموزديمخود باشد. سهم گذار 

همان گونه كه بهترين آفريدگار را دارد كه همسري را بهترين،  آموزنديمگذاران  سهم .باشد
را در شراكت خود لحاظ كند و سهم گذار  هانيبهتر محل رشد و شكوفايي قرار داده است بايد

  خوبي باشد.

 ييهانشانهو در ميانتان مودت و رحمت قرار داد در اين  :و رحمت اصل ايجاد مودت
). در واقع هرچند ازدواج داراي كاركرد رفع نياز 21روم، ( است براي گروهي كه تفكر كنند

و رشد مودت و رحمت  ر حقيقت آرامشجنسي طرفين را دارد اما خود آن هدف نيست بلكه د
سهم گذاران دهد. هدف اصلي آن را تشكيل مي رديگيبرمكه در نهايت همه جامعه را در 

شوق دوستي و  وپس از شور  .ابدييمآن ارزش  متعلقِ كه مودت با توجه به شرف آموزندمي
تا از طريق  ابدييميكديگر ضرورت  يهايكاستو  هايناتواندوست داشتن؛ دلسوزي و رحم بر 

  در جريان ارتباط انساني نيز جاري شود. پيوستگي هستي دست به دست يقاعدهآن 

در ازدواج هر جنس نقش خود را دارد ايجاد و حمايت از  :1رعايت نقش زوجياصل 
شما محل بذرافشاني شما هستند پس هر  زنان«مرد و پرورش دهندگي و وسعت بخشي از زن. 

                                                                                                                                               

اعراف / » [ اگر فرزند صالحي به ما دهي ، از شاكران خواهيم بود!«د سنگين شد ، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستن
189 [  

لِهم َفالصالحات قانتات حافظات للَْغيبِ بِما بعضٍ و بِما أَْنَفُقوا منْ أَموا الرِّجالُ َقوامونَ علَي النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعَضهم علي -1
ِهنَّ سبيالً إِنَّ اللَّه تَخاُفونَ نُُشوزهنَّ فَعُظوهنَّ و اهجرُوهنَّ في الْمضاجِعِ و اْضرِبوهنَّ َفإِنْ أَطَعَنُكم فَال تَبُغوا علَي حفظَ اللَّه و الالَّتي

براي بعضي نسبت به  )از نظر نظام اجتماع . مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايي كه خداوند (راًكانَ عليا كَبي
زنان صالح، زناني هستند كه  و ؛كنندمي )در مورد زنان و بخاطر انفاقهايي كه از اموالشان ( بعضي ديگر قرار داده است

 و ؛كنندو حقوق او را، در مقابل حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده، حفظ مي اسرار )همسر خود، و در غياب ( متواضعند
در بستر از آنها  )و اگر مؤثر واقع نشد، آن دسته از زنان را كه از سركشي و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! ( )اما(

آنها را تنبيه كنيد! و اگر از  )آنها به انجام وظايفشان نبود،اگر هيچ راهي جز شدت عمل، براي وادار كردن  دوري نماييد! و (
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اما اين همه كار نيست نهايتا اين توليد بايد » ...آميزش كنيد و هاآنتوانيد با مي زمان كه بخواهيد
  .)233بقره؛ ( اثر نيكي از پيش براي خود بفرستيد انجامديببه يك اثر نيك 

كه هر يك بايد نقش خود را و نقش يكديگر را در  آموزندميزن و مرد سهم گذار 
كه با ازدواج دوره خودميان بيني پايان  آموزندميار جايگاه هستي بشناسد. زن و مرد سهم گذ

ارتباط بايد گسترش يابد و هر دو بايد براي گسترش اين چرخ بهترين سهم  يو چرخه ابدييم
  متناسب با موقعيت خود و هدف آفرينش خود را به ميان آورد.

كه  خاصي است هاييتوضعو  هايتمحدودازدواج داراي  :1اصل زوجيت به اذن اهللا
حدود آن از جانب خداوند معين شده است. پس همچنان كه هر عملي بايد متناسب با 

                                                                                                                                               

و قدرت او، باالترين  خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. ( )بدانيد شما پيروي كردند، راهي براي تعدي بر آنها نجوييد! (
نسائُكم هنَّ لباس َلكُم و أَنُْتم لباس َلهنَّ علم اللَّه أَنَّكُم كُْنتُم  أُحلَّ لَُكم َليَلةَ الصيامِ الرََّفثُ إِلي. ]/ نساء 34[ )قدرتهاست.

تَب اللَّه لَُكم و ُكُلوا و اْشرَبوا حتَّي يتَبينَ َلُكم الَْخيطُ تَْختاُنونَ أَْنفُسكُم َفتاب علَيُكم و عفا عْنُكم فَالĤْنَ باشرُوهنَّ و ابتَُغوا ما َك
فَال  تُم عاكُفونَ في الْمساجِد تْلك حدود اللَّهاْلأَبيض منَ الْخَيط اْلأَسود منَ اْلفَجرِ ُثم أَتموا الصيام إَِلي اللَّيلِ و ال تُباشرُوهنَّ و أَْن

گيريد ، آميزش جنسي با همسرانتان ، در شبِ روزهايي كه روزه مي 187...َتْقرَبوها كَذلك يبينُ اللَّه آياته للنَّاسِ لَعلَّهم يتَُّقونَ
كه شما دانست هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد ) . خداوند مي حالل است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (

داديد ) پس توبه شما را پذيرفت و شما را بخشيد. اكنون با آنها و اين كارِ ممنوع را انجام مي كرديد (به خود خيانت مي
شته سپيد صبح ، از رشته سياه آميزش كنيد ، و آنچه را خدا براي شما مقرر داشته ، طلب نماييد! و بخوريد و بياشاميد ، تا ر

كار گردد! سپس روزه را تا شب ، تكميل كنيد! و در حالي كه در مساجد به اعتكاف پرداخته ايد ، با شب ) براي شما آش(
زنان آميزش نكنيد! اين ، مرزهاي الهي است پس به آن نزديك نشويد! خداوند ، اين چنين آيات خود را براي مردم ، روشن 

  / بقره] 187سازد ، باشد كه پرهيزكار گردند! [ مي
والدتك إِذْ أَيدتُك بِرُوحِ اْلقُدسِ ُتكَلِّم النَّاس في الْمهد و َكهالً و  عَليك و علي إِذْ قالَ اللَّه يا عيسي ابنَ مرْيم اذُْكرْ نعمتي -1

و ُتبرِئُ  َفتَْنفُخُ فيها َفَتُكونُ َطيراً ِبإِذْني كتاب و الْحكْمةَ و التَّوراةَ و اْلإِنْجيلَ و إِذْ تَْخلُقُ منَ الطِّينِ َكهيَئةِ الطَّيرِ ِبإِذْنيإِذْ علَّمتُك اْل
إِسرائيلَ عنْك إِذْ ِجئَْتهم ِباْلبينات َفقالَ الَّذينَ َكَفرُوا مْنهم إِنْ  َففْت بنيو إِذْ َك ِبإِذْني و إِذْ تُْخرِج الْموتي اْلأَكْمه و اْلأَبرَص بِإِذْني

  سوره مائده). 110( هذا إِالَّ سحرٌ مبينٌ
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دستورات الهي باشد تا به سعادت بشر كمك كند، در ازدواج نيز بايد حدود الهي را در نظر 
  .1گرفت

و در اين پيوند و پيمان بسياري نعمات و رشد و شكوفايي  آموزندميزن و مرد سهم گذار 
انتخاب  هاآندر پيش است و آنچه  اييژهو هاييتمحدود» ان مع العصر يسري«اعده بر ق البته

  هستي و مسير الي اهللا قرار گيرند. پرشوربايد به اذن اهللا باشد تا در جهت و جريان  كننديم
آفرينش مبتني بر ميزان و معيار صورت  همه :اصل هماهنگ با قواعد كلي آفرينش

گامي سعادتمند خواهد بود كه بر مبنايي هم آهنگ با آفرينش عمل انسان هن لذا گرفته است.
  .2نمايد

                                                           

تر رخ داده آن چه پيش ؛ با زن پدرتان ازدواج نكنيد مگر... والَ تَنكحواْ ما َنكَح آباؤُُكم منَ النِّساء :فرمايدخداوند مي -1
است؛ زيرا كاري ناپسند و مايه خشم خداوند است و عملي بسيار زشت است. حرام شد براي شما ازدواج با مادر و دختر و 
خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعي و خواهران رضاعي و مادر زن و دختران زني كه در 

ايد و طالق دهيد، مانعي نيست كه با دختر ند، اگر با زن مباشرت كرده باشيد و اگر نزديكي نكردهادامن شما پرورش يافته
خود او ازدواج كنيد. هم چنين ازدواج با زن فرزندان صلبي و جمع ميان دو خواهر حرام است. مگر آن چه پيش از نزول اين 

. ايدشده مالك كه زنان آن مگر است، حرام دار 	زنان شوهرحكم رخ داده، زيرا خداوند بخشنده و مهربان است. ازدواج با 
زني جز آن چه گفتيم، حالل است كه با اموال خود به زناشويي  هر و گرديده مقرر شما بر كه است الهي ايفريضه اين

كه مهرشان است، مند شويد، حق معيني را بگيريد در صورتي كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد ـ پس اگر شما از آنان بهره
به ايشان بپردازيد و بر شما باكي نيست كه پس از تعيين مهر نيز به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خدا دانا و بر حقايق امور 

  .آمده است هاآن ترجمه تنها آيه، بودن طوالني دليل به 24 و 23		و 22	ياتآ ،نساء - جهان آگاه است
عسى اللَّه أَنْ  (6)سوةٌ حسَنةٌ لمنْ كَانَ يرْجو اللَّه واْليوم اآلخرَ ومنْ يَتولَّ َفإِنَّ اللَّه هو الَْغني الْحميد قَد كَانَ َلُكم فيِهم أُ -  2

ر َغُفور اللَّهيرٌ وَقد اللَّهةً ودوم مْنهم ُتميادينَ عنَ الَّذيبو َنُكميلَ بعجي يمّينِ  (7)حي الدف ُلوُكمقَاتي ينَ لَمنِ الَّذع اللَّه اُكمْنهال ي
م في إِنَّما يْنهاُكم اللَّه عنِ الَّذينَ قَاتَُلوُك (8)وَلم يْخرِجوُكم منْ ديارُِكم أَنْ َتبرُّوهم وُتقْسُطوا إَِليِهم إِنَّ اللَّه يحب الْمْقسطينَ 

كَفأُوَلئ ملَّهَتونْ يمو مهلَّوأَنْ َتو َلى إِْخرَاِجُكمرُوا عَظاهو ارُِكمينْ دم وُكمأَْخرَجّينِ وونَ  الدمالظَّال مُنوا  (9)هينَ آما الَّذها أَيي
نَّ اللَّهُنوهتَحفَام اِجرَاتهم نَاتؤْمالْم ُكماءلٌّ  إِذَا جنَّ حنَّ إَِلى اْلُكفَّارِ ال هوهفَال َترِْجع نَاتؤْمنَّ موهتُمملهِنَّ َفإِنْ عانِبإِيم َلمأَع

وال ُتمسُكوا ِبعصمِ الَْكوافرِ  أُجورهنَّ َلهم وال هم يحلُّونَ َلهنَّ وآُتوهم ما أَْنَفُقوا وال جَناح عَليُكم أَنْ َتنْكحوهنَّ إِذَا آَتيتُموهنَّ
كح يملع اللَّهو َنُكميب ُكمحي اللَّه ْكمح كُما أَْنَفُقوا ذَلأَُلوا مسلْيو ا أَْنَفقُْتمأَُلوا ماسو إَِلى  (10)يم اِجُكمونْ أَزم ءشَي إِنْ َفاَتُكمو

همانا براي شما در روش آنان،  *(11)لَّذينَ ذَهبت أَزواجهم مثْلَ ما أَْنَفُقوا واتَُّقوا اللَّه الَّذي أَْنُتم ِبه مؤْمنُونَ اْلُكفَّارِ فَعاَقبُتم َفĤُتوا ا
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كه هر چيز در هستي از جمله حيات انساني داراي معيار و  آموزندميزن و مرد سهم گذار 
  مالك، زمان و مكان، بافت و اصل و فرع مشخصي است.

گي با حق باشد، كه هر عملي بايد مبتني بر هماهن طورهمان اصل دوستي بر مبناي حق:
  .1خود ازدواج بايستي با توجه به حق صورت گيرد اصوالًدوستي در ازدواج و 

                                                                                                                                               

(ابراهيم و يارانش) سرمشق خوبي است براي كسي كه به خدا و روز واپسين اميد دارد و هر كسي روي برتابد، خداوند بي 
اميد است كه خدا ميان شما و كساني كه با آنان دشمني داشتيد، (به واسطه اسالم آوردن آنان در فتح  *7.توده استنياز و س

خداوند شما را از نيكي و عدل نسبت به  *8 .مكه) دوستي برقرار كند و خداوند توانا است و خداوند بخشنده مهربان است
را از خانه هايتان بيرون ننموده اند منع نمي كند. همانا خداوند عدالت كساني كه با شما به خاطر دين جنگ نكرده و شما 

جز اين نيست كه خداوند شما را از دوستي ورزيدن با كساني نهي مي كند كه به خاطر دين با  *9 .پيشگان را دوست دارد
د و هر كس با آنان دوستي ورزد، شما جنگيده و شما را از سرزمين خود بيرون رانده اند و يا در اخراج شما همدستي كرده ان

اي كساني كه ايمان آورده ايد هرگاه زنان مؤمن (از شوهر كافر جدا شده) هجرت كنان  *10 .پس اينان همان ستمكارانند
نزد شما آمدند آنان را (از نظر ايمان) آزمايش كنيد و خداوند به ايمان آنان آگاه تر است. پس اگر آنان را مؤمن تشخيص 

ه سوي كفار بازنگردانيد، نه اينان براي آنان حاللند و نه آنان براي اينان حالل و آنچه را كه شوهران كافر براي اين داديد، ب
زنان پرداخت كرده اند (از قبيل مهريه) به آنان بپردازيد و بر شما گناهي نيست كه با اينان ازدواج كنيد به شرط آن كه مهريه 

ره را به همسري نگاه نداريد و آنچه از براي آنان پرداخت كرده ايد از كفار بگيريد همان آنان را بپردازيد و همسران كاف
هزينه هايي را كه شوهران كافر پرداخت كرده بودند بايد از شما  ،)گونه (اگر زن، مسلمان شده و به شما ملحق مي شد

و اگر از  *11 .اوند آگاه حكيم استدرخواست نمايند. اين حكم الهي است كه خداوند ميان شما مقرر داشته و خد
همسراني كه به سوي كفار رفته اند، چيزي از شما فوت شد (و شما نتوانستيد مال و مهريه اي كه پرداخت كرده ايد، از كفار 
دريافت كنيد) پس آنان را تعقيب كرده و به چيزي رسيديد، به آنان كه همسرانشان رفته اند معادل آنچه خرج كرده اند 

 )11تا  6القلرعه (آيه  .ازيد و از خدايي كه به او ايمان داريد پروا كنيدبپرد

1- جأَع َلو ْشرَِكةٍ ونْ مرٌ مَنةٌ خَيؤْمةٌ مَلأَم نَّ وؤْمتَّي يح ْشرِكاتوا اْلمحال َتْنك و دبلَع ُنوا وؤْمتَّي يْشرِكينَ حوا اْلمحال تُْنك و ْتُكمب
 نَّةِ ووا إِلَي اْلجعدي اللَّه ونَ إِلَي النَّارِ وعدي كأُولئ ُكمبجأَع َلو و ْشرِكنْ مرٌ منٌ خَيؤْملَّملنَّاسِ لَعل هنُ آياتيبي و هرَةِ ِبإِذْنْغفالْم مه

با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند و يك كنيز با ايمان بهتر است از خانمي مشرك هر چند آن خانم  -يتَذَكَّرُونَ
مورد شگفت و خوشايندتان باشد و با مردان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند كه يك برده مؤمن از آقايي مشرك بهتر 

وشايند شما باشد آري مشركين شما را به سوي آتش دعوت مي كنند و خدا به سوي است هر چند كه مورد شگفت و خ
 اْليوم أُحلَّ -، بقره)221( شوندجنت و مغفرتي به اذن خود مي خواند و آيات خود را براي مردم بيان مي كند تا شايد متذكر 
منات و الْمحصنات منَ الَّذينَ لَُكم الطَّيبات و طَعام الَّذينَ أُوُتوا الْكتاب حلٌّ َلُكم و طَعامُكم حلٌّ َلهم و الْمحصنات منَ الْمؤْ

افحينَ و ال متَّخذي أَخْدانٍ و منْ يْكُفرْ بِاْلإيمانِ َفقَد حبِطَ عمُله أُوُتوا اْلكتاب منْ َقبلُكم إِذا آَتيتُموهنَّ أُجورهنَّ محصنينَ َغيرَ مس
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مبناي  تواندينمكه دوستي با منطق شخصي و با معيارهاي متفرق  آموزندميسهم گذاران 
يك رابطه مستمر و مطمئن باشد و زن و مرد بايد بر محور حق دوست بدارند تا اطمينان و امنيت 

  ي حاكم شود.در زندگ
  در دو محور خالصه كرد: توانيمدر واقع كاركردهاي ازدواج را 

مادي، جنسي و ( ازينرفع  - سامان يابي - يابيجهت: و اجتماعي آرامش شخصي -1
  .از اشخاص و برقراري امنيت در جامعه عاطفي)

                                                                                                                                               

طعام اهل كتاب، براي شما حالل  )همچنين(امروز چيزهاي پاكيزه براي شما حالل شده و  و هو في اْلĤخرَةِ منَ الْخاسرينَ
و آنان پاكدامن از اهل كتاب، حاللند هنگامي كه مهر  ز مسلمانانآنان پاكدامن ا )نيز(است و طعام شما براي آنها حالل و 

كسي كه انكار كند آنچه را بايد به آن  ؛ وو نه دوست پنهاني و نامشروع گيريد آنها را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار
ال يتَّخذ الْمؤْمُنونَ  .سوره مائده) 5آيه بود (ايمان بياورد، اعمال او تباه مي گردد و در سراي ديگر، از زيانكاران خواهد 

يحذِّرُكم اللَّه َنفْسه و إَِلي  ء إِالَّ أَنْ َتتَُّقوا مْنهم ُتقاةً وشَي اْلكافرينَ أَولياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ و منْ يْفعلْ ذلك َفلَيس منَ اللَّه في
ء كُلِّ شَي و اللَّه علي صدورِكُم أَو تُبدوه يعلَمه اللَّه و يعَلم ما في السماوات و ما في اْلأَرضِ قُلْ إِنْ تُْخُفوا ما في 28 اللَّه اْلمصيرُ

افراد باايمان نبايد به جاي مؤمنان ، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هر كس چنين كند ، هيچ رابطه  قَديرٌ
قيه اي با خدا ندارد ( و پيوند او بكّلي از خدا گسسته مي شود ) مگر اينكه از آنها بپرهيزيد ( و به خاطر هدفهاي مهمتري ت

اگر آنچه را در «بگو:  ت. شت ( شما ) به سوي خداسكنيد ) . خداوند شما را از ( نافرماني ) خود ، بر حذر مي دارد و بازگ
سينه هاي شماست ، پنهان داريد يا آشكار كنيد ، خداوند آن را مي داند و ( نيز ) از آنچه در آسمانها و زمين است ، آگاه 

يا أَيها الَّذينَ آمُنوا ال َتتَّخذُوا عدوي و عدوُكم أَولياء  سوره ال عمران). 29-28( .زي تواناستمي باشد و خداوند بر هر چي
م ُكمَكَفرُوا بِما جاء قَد ةِ ودوبِالْم ِهمِجهاداً تُْلُقونَ إِلَي ُتمَخرَج إِنْ ُكنُْتم ُكمبر ُنوا بِاللَّهأَنْ تُؤْم اُكمإِي ولَ وونَ الرَّسْخرِجقِّ ينَ الْح

اي  -فْعْله مْنُكم َفقَد ضَلَّ سواء السبيلِتُسرُّونَ إَِليِهم بِالْمودةِ و أََنا أَعَلم ِبما أَْخَفيُتم و ما أَعلَْنُتم و منْ ي و ابتغاء مرْضاتي سبيلي في
كساني كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبت مي كنيد ، در 

اوندي كه پروردگار حالي كه آنها به آنچه از حقّ براي شما آمده كافر شده اند و رسول اللَّه و شما را به خاطر ايمان به خد
همه شماست از شهر و ديارتان بيرون مي رانند اگر شما براي جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرده ايد ( پيوند 

كه من به آنچه پنهان يا آشكار دوستي با آنان برقرار نسازيد! ) شما مخفيانه با آنها رابطه دوستي برقرار مي كنيد در حالي 
  !اناترم! و هر كس از شما چنين كاري كند ، از راه راست گمراه شده استسازيد از همه دمي
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 جهاني تربيت انسان -تربيت شهروند خوب -تربيت انسانِ مطمئن ِ سالم توليد و توسعه: -2
.خوب
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  يريگجهينتبحث و 

توجه به الگوي ارائه شده، نشان داده شد كه مباني الگوي پيشنهادي در حل تعارضات  با
از:  اندعبارتكه  گرفتيممبناي مرتبط را هم دربر  4عالوه بر مبناي محوري زوجيت،  خانواده

لي به رابطه اساسي و توجه ك ديآيممخلوقيت سهم گذار: قانون سعادت از جانب خالق  -1
شكل خود  نيبهترآفرينش احسن: هر چيز در  -2. ديدگاه هستي شناسانه و زندگي روزانه است

يوستگي و وسعت هستي: پ-3 آفريده شده و عمل انسان بايد با توجه به بهترين صورت گيرد.
 يهاتيفعالانسان جزئي از يك كل بزرگ است و توجه به ارتباط نقش جريان پيوسته هستي بر 

هدفمندي: آفرينش هر ذره هدفمند  - 4 روزانه بشر از جمله جريان زندگي خانوادگي است.
  است.

ن در حيطه جان بر يك محور انواع درماگر مباني و اصول الگوي پيشنهادي ا با توجه به
مربوط به حيطه جان يا درون شخصي و يا بين هاي درمانمشاهده خواهد شد ، شود يبندطبقه

  .شخصي است
شود و تعريف مسئله مي درون شخصي به فرايندهاي دروني يك شخص متمركزهاي درمان

هاي بين شخصي كند و درمانمي و حل آن را در فرايندها و محتواهاي درون شخصي جستجو
دهد. هر چند جداسازي اين دو مي مسئله و حل آن را در فرايندهاي ارتباطي مورد بررسي قرار

بر يكديگر  هاآن تأثرو  ريتأثالً غيرممكن است و همه عالمان اين حيطه به حيطه از يكديگر عم
، بررسي تفاوت روندها و فرايندهاي طي شده هاطهيحاما از جهت شناخت بهتر اند اذعان داشته

  رسد.مي درون شخصي و بين شخصي الزم به نظر ياگونهبهدر مسائل 
خواهد  از تأله قرارسالم و غير سالم بر پيوستاري با توجه به مباني و اصول مطرح شده انسان 

و خالق خود و  جهان داراي شناخت صحيح از خود، - 1كه داشت زيرا انسان سالم كسي است 
داراي  -3 استداراي عواطف و هيجان مناسب با اهداف آفرينش  -2.استهدف آفرينش 

در قرآن كريم مشخصه شناخت صحيح  .است خدا محورشناخت و عواطف  بامناسب  عمل
در تبعيت از  دارند ي از اصل و فرعكه شناخت صحيح هاآن شناخت پيوستار مبدأ تا معاد است.
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وجودي پيشي  اريگذگذاشتن و به نوعي سهم اشتراكه ب ، در مقابل آن و انعطافحق 
  اند.گيرنده

عاليت انسان هم فاعل شناساي هستي است و هم خود بخشي از هستي است. در طول تاريخ ف
يافتن شناخت نسبت به هستي خود يكي از موضوعات محوري و اساسي انسان بوده است. 

كند. انسان موجودي است كه مي گويي انسان شناخت همه چيز را به خاطر شناخت خود دنبال
رسد تنها موجود جانداري است كه براي ورود مي آيد و به نظرمي در نيازمندترين شكل به دنيا

ماندن در دوره اوليه زندگي خود نياز حتمي به مراقبت دارد. تاريخ نشاني از يك بشر  به دنيا و
رسد بشر همواره در دل مي بدون مراقبت حتي مراقبت حيوانات ندارد. به اين دليل به نظر

  خانواده حضور يافته است و نهاد خانواده مقدم بر زندگي شخصي اوست.
فرض كنيم كه خانواده  طورنيااستفاده كنيم، بايد به اين ترتيب چنانچه از برهان خلف 

انسان از آن زمان كه ترين نهاد اجتماعي است كه تاريخي به قدمت خلقت انسان دارد. ابتدايي
هر كدام از نظريات كه در نهايت بتواند درستي خود را به اثبات  -تبدل يابراساس تنوع 

مند مراقبت در بستر يك ساختار با خصوصيت نياز ، تولدي با خصوصيت بشري يافته -برسانند
و  زيرا هم براي تشكيل نطفه خود نيازمند يك واحد دو نفره از زن و مرد؛ خانواده بوده است

بشري  يهايژگيوي حيات نيازمند مراقبتي از نوع بشري بوده است تا بتواند همه هم براي ادامه
، مواردي كه در جنگل يافت شده است ياختشنروانهاي خود را به منصه ظهور برساند. يافته

  انسان را در بر دارد. هاييايعدم رشد توان يرانسانيغدهد، پرورش در محيط نشان مي
 اما اندشايد*) زنده مانده( ليه حيواناتاو يهامراقبتبراساس زيرا موارد يافت شده هرچند 

 اساس برهان خلف بر ند.ظهور برسان خود را به عنوان يك بشر به وجودي همه ابعاد اندنتوانسته
وجود خانواده و ارتباطات پيچيده آن در  اشالزمهاگر انسان امروز توانسته است اين چنين باشد 

  :شوديمتعريفي كه از خانواده با توجه به اين الگو پيشنهاد  تاريخ است. مبدأ
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براساس يك نياز خانواده نهادي است كه با سهم گذاري عاطفي و حمايتي يك زن و مرد «
جهان شناختي، سياسي، اقتصادي،  يهانظامشود و طي فرايندهاي تبادلي با مي فطري تشكيل

  ».يابدمي فرهنگي، اجتماعي، تاريخي خود گسترش و تكوين
  سازد عبارت است از:مي اركان اين تعريف كه آن را متمايز از ديگر تعاريف

  :بر مفهوم سهم گذاري عاطفي و حمايتي يدتأك - 1
نمايد و اشاره به مي يك خانواده را مشخص يريگشكلكه نحوه  طورهماناين مفهوم 

نمايد. سهم مي آسيب آن را نيز مشخصو سالمت  ، وجود يك قرارداد دارد. نحوه تداوم
اين قرارداد هم مشخصاً  يشناختبيآسگذاري الزمه شروع و تداوم يك زندگي است و وجه 

ين به سهم خواهي رو بياورند. الزمه رشد چنين سيستمي مشخصاً زماني خواهد بود كه طرف
و سهم گذاري است. از آنجا كه سهم گذاري عاطفي و حمايتي الزمه  يگذارهيسرماتوسعه 

بر مفهوم سهم  ديتأك اين قراداد است لذا رضايت شخصي طرفين يك اصل غيرقابل تغيير است.
توجه به مباني  آورد و در نتيجهمي دنبالگذاري در قرار ازدواج حقوق متقابلي را به 

حقوق  يشناسيهستاما مباني ؛ حقوق در اين نوع تبيين خانواده اهميت دارد يشناسيهست
 از: اندعبارت

قوانين و مقررات يا ريشه تكويني دارند يا اعتباري. دين اسالم از  اعتبارات ديني: -
عقايد، اخالق، هاي است كه همه بخش ياهگونپشتوانه تكويني برخوردار است. اين پشتوانه به 

دهد به اين معنا كه در آن سوي احكام و تعاليم ديني، مي حقوق و فقه را زير پوشش خود قرار
حقوق و قوانين اسالمي داراي  عيني دارد. منشأحقايق تكويني قرار دارد و هر چيز در دين 

هيچ  يگذارقانونلهي در ساحت ضمانت اجرايي اخروي است. بدون ايمان به خدا و فطرت ا
 اجراي قوانين زيرا در اين روش ضمانت؛ اعتمادي وجود نخواهد داشت قابل يياجراضامن 

بايستي از درون خود انسان بجوشد و تنها راه دستيابي به اين عامل بازدارنده، ايمان به روز مي
 حساب است.
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هاي اعم از انسان ،از خود انسان براي برقراري ارتباط با جهان خارج مالكيت الهي: -
 ديگر يا موجودات و اشياء به دليل وابستگي وجودي آن نياز به اذن الهي دارد.

را محدود سازد، ها در حقوق اسالمي هر چيز كه عزم و اراده آزادانه انسان آزادي: -
به فعليت رسيدن آزاد هواهاي نفساني را محدود موانع حقوق غربي كه  بر خالف ممنوع است

 ».هاي نفسانيدر حقيقت در اينجا آزادي مبتني بر تعقل است و آنجا بر خواسته«سازد. مي

انسان  ؛ واستوار است» عليت«آزادي در نظام تكوين بر مدار : محدوده آزادي - 
 خارج از مدار عليت اثري ايجاد كند. تواندينم

ز هر دو طرف فطري بودن نياز تشكيل خانواده است و اين نيا ؛اين تعريف ومركن د - 2
 -برد«و يك قرارداد  تابدينمبراست كه چون فطري و ذاتي دو طرف است برتري هيچ يك را 

  كند.مي را براي دو طرف تعريف» برد

و چون نياز ها اسالمي اصوالً همه چيز زوج آفريده شده است از جمله انسان شناسييهستدر 
. هيچ كدام هم برتري ندارد. هر دو شوديمنذاتي دو طرف است، هيچ يك در اين نياز تحقير 

گذارند تا مي است كه هر دو طرف به اشتراك اييهسرمابه هم نياز دارند و اين كشش ذاتي 
 بنياد يك خانواده شكل بگيرد.

وجود يك زن و يك مرد است. لذا خانواده هر چند ممكن  اين تعريف؛ سومركن  -3
گيرد و مي ها با وجود يك زن و مرد شكلاست در ادامه عضوي را از دست بدهد ولي تن

 شود.ايجاد مي ارتباطات ديگر در قالب خانواده

شود، تنها شكل ازدواج پذيرفته مي تعريف گراواقع شناسييهستوقتي خانواده بر محور 
 .گيرديبرم؛ شكل مبتني بر خلقت است كه يك زن و يك مرد را در هدش

مختلف محيط بر  يهانظامارتباط با  ريتأثه تحت خانواد اما در ركن چهارم اين تعريف؛
اقتصادي،  ، سياسي هايخاص، پرداخته و براساس نظام ينيبجهانخود به گسترش يك نظام 

شود و طي واقع مي مؤثرها مام اين سيستمتفرهنگي و اجتماعي جاري تكوين يافته و متقابالً در 
  .شوديمبه تعبير قرآن قابل تشخيص تبديل  شعبات متمايز و بهاين چرخه انسان و اجتماع 
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  سهم گذاري يامشاورههدف اصلي در الگوي 

  از جهان به نقطه سهم گذاري در جهان و خانواده يوربهره* تغيير از نقطه سهم گيري و 
  از: بودند مورد استفاده در اين الگو عبارت يهافرضشيپ

  ؛مخلوقيت سهم گذار

  ؛عامليت سهم گذار
  ؛م گذارمسئوليت سه

  ؛ذاتي بودن نياز همسري در سهم گذاري
  ؛ذاتي بودن نياز به ارتباط در سهم گذاري

  ؛ذاتي بودن نياز به آرامش و مودت
  .ذاتي بودن اختيار سهم گذار

    از: بودندمورد استفاده در اين الگو عبارت  فرايندهاي آگاهي بخشيو 

، لزوم هماهنگي با هدف كلي اجايجاد آگاهي هستي محور: لزوم به اذن اهللا بودن ازدو
  .زوجي يهانقشلزوم رعايت  و لزوم رابطه مبتني بر حق آفرينش،

 ،لزوم هماهنگي در نگاه به هستي ،ايجاد آگاهي انتخاب محور: لزوم مشابهت نگاه به هستي
  .لزوم درك اصل و فرع و لزوم مشترك بودن اهداف

  .بافت پرورش سهم گذار درك و پيوستار زمان ريتأث: درك يآگاهشيپايجاد 
درك وجود غيب و  و : درك نظارت دائم خالق در هستيدائمايجاد آگاهي جاري و 

  .قيامت
قرآن كريم در الگوي سهم گذاري مورد استفاده  ارتباط با مراجع كه با توجه به فنونو 

پرسش و ، ص) سوره .92مباحثه ( نحل، سوره .125خنراني (س نيز عبارت بودند از: رديگيمقرار 
، داستان سرايي سوره حجرات 11تصويرسازي ذهني (سوره نحل،  125 - مجادله 215پاسخ (

از  يبرداربهره، سوره كهف) 45 -سوره زمر 27تمثيل (، )فصلت 34مقايسه (سوره توبه،  43(
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از غريزه پاداش طلبي براي نيل به سعادت  يريگبهره، نساء) سوره 107محبوب شدن ( يزهيانگ
استفاده از و  سوره نساء) 110از بيم و اميد به طور همزمان ( يريگبهره، ره نساء)سو 134(

  .سوره نساء) 125خداوند ( يواسطهبهبرگزيده شدن 
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