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Introduction From the point of view of social scientists, communication has been one of the 
oldest and, at the same time, the highest achievements of mankind. In addition to the functions 
that have been used to preserve life and to help others, this has been the foundation of social 
activities and the foundation for human collective life. Knowing the indices governing this kind 
of relationship can provide us with a clear image of the overall structure in the field of personal 
and social relationships. In this regard, the Holy Qur’an has been focusing on this important 
issue and has carefully addressed all its details, and has presented some indices of social and 
individual relations in a specific framework. Therefore, the aim of this analytical review was 
to explain the nature of personal and social relationships, and, ultimately, to illustrate the 
desirable individual and social relationships from the perspective of Quranic culture discourse.
Conclusion According to the practical culture of the Quran, a specific task has been identified 
for each family member that includes the duties of the children to the parents and the duties of 
the parents towards each other. Also, in social relations and dealing with others, the practical 
culture of the Qur’an presents a system that provides a legal basis for each individual and 
obliges everyone to respect it against another, which includes positive relations and negative 
relationships.
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  چکيده
ترین و در  از دیدگاه متخصصان علوم اجتماعی، ارتباط یکی از قدیمیمقدمه: 

ترین دستاوردهای بشر بوده است. این مقوله عالوه بر کارکردهایی  عین حال عالی
های  ساز فعالیت گرفتن از دیگران داشته، زمینه در جهت حفظ حیات و یاریکه 

های  اجتماعی و سرآغازی برای زندگی جمعی بشر بوده است که شناخت شاخص
تواند تصویری روشن در راستای ترسیم ساختار  میروابط  حاکم بر این گونه از

قرآن کلی در حوزه روابط فردی و اجتماعی برای ما فراهم نماید. در این میان 
دقت به تمام جزئیات  کریم نیز نسبت به بیان این مساله مهم اهتمام داشته و به

آن پرداخته است و در باب روابط اجتماعی و فردی در یک چارچوب مشخص، 
های مدونی را ارایه نموده است. بنابراین هدف این پژوهش مروری  شاخص

تحلیلی، تبیین ماهیت روابط فردی و اجتماعی و در نهایت تبیین و ترسیم 
  روابط فردی و اجتماعی مطلوب از منظر گفتمان فرهنگ قرآنی بود.

براساس فرهنگ کاربردی قرآن برای هر کدام از اعضای خانواده گیری:  نتیجه
ای خاص مشخص شده که شامل وظایف فرزندان نسبت به والدین و  وظیفه

وظایف والدین نسبت به یکدیگر است. همچنین در روابط اجتماعی و برخورد با 
 دهنده نظامی است که براساس آن حقوقی دیگران نیز فرهنگ کاربردی قرآن ارایه

داند که  را بر هر فرد مقرر و هر کس را موظف به رعایت آن در برابر دیگری می
  است.شامل روابط ایجابی و روابط سلبی 
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  مقدمه
وسیله آن اطالعات و احساسات از طریق  رتباط فرآیندی است كه بها

. در شود گذاشته می های كالمی و غیركالمی با دیگران در میان پیام
عبارت است از هر گونه تعاملی كه شامل انتقال  و رابطه واقع ارتباط

فردی اساس و  ارتباطات بین در این میان، روابط وپیام باشد. 
شالوده هویت و کمال انسان است و مبنای اولیه پیوند انسان با 

ارتباطات موثر موجب تا جایی که  ،دهد دیگران را تشکیل میخود و 
شود. این در حالی است که  ی افراد و بهبود کیفیت روابط مییشکوفا

ی روابط شود و برا ی انسان مییارتباطات غیرموثر مانع از شکوفا
در این میان قرآن  .کند حکم زهر را دارد و حتی روابط را تخریب می

جانبه  عنوان حقیقتی آسمانی که برای هدایت همه کریم نیز به
انسان در مسیر سعادت دنیا و آخرت نازل شده است و کتابی جامع 
برای همه مردم در تمامی اعصار است به تمامی جوانب زندگی 

اشته و با توجه به اهمیت فرهنگ و روابط انسانی توجه وافر د
ها با یکدیگر و این مهم که فرهنگ هر جامعه نشانگر  انسان

چگونگی روابط حاکم بر آن است در باب روابط اجتماعی و فردی در 
های آن پرداخته است. در این  یک چارچوب مدون به بیان شاخص

 باقانط و اصالح مستلزم در جامعه قرآنی فرهنگ راستا تحقق
 قرآنی مبانی با آن اقتصادی، سیاسی و غیره اجتماعی، های نظام
بر این اساس قرآن کریم در باب مسایل فردی و روابط  است.

دهنده نظام و راهکاری  اجتماعی چگونگی تربیت اسالمی، ارایه
جامع برای داشتن روابط صحیح و سالم در خانواده و اجتماع، 

جتماعی است تا به تغییر فرهنگ های ا خالی از فساد و نابهنجاری

اجتماعی و تربیت قرآنی بشر بیانجامد. هدف این مطالعه، تبیین 
ماهیت روابط فردی و اجتماعی و در نهایت تبیین و ترسیم روابط 

  فردی و اجتماعی مطلوب از منظر گفتمان فرهنگ قرآنی بود
  

  اجتماعی و فردی روابط چیستی و ماهیت
 و مکاتب ادیان، سوی از دیرباز از کارکردهای آننهاد خانواده و 

 تاثیرگذار نهاد این. است قرار گرفته توجه مورد مختلف، یها فرهنگ
ای  ویژه توجه آن به و بوده برخوردار واالیی جایگاه از نیز اسالم در
 هستی بنیاد زیربنایی نهادهای از یکی خانواده اسالم در. است شده
 با همگام که آید می شمار به اسالمی جامعه اصلی ساختارهای از و

 خلیفه عنوان به انسان، اهداف تحقق راه در جامعه ساختارهای دیگر
 خانواده دینی، یها آموزه دیدگاه از. دارد برمی خداوند گام جانشین و

 یکدیگر به راها  نسل و جامعه به را فرد که است جامعه بنای سنگ
  .[1]سازد می مرتبط

که انسان موجودی اجتماعی است که نیازمند روابط تردیدی نیست 
گاه از عهده  اجتماعی است و بدون حضور در اجتماع هیچ

آید. طبیعی  نمی ی به نیازهای متنوع زندگی خویش بریپاسخگو
است که پذیرفتن هر محیط و اجتماعی به معنی متعهدشدن 
نسبت به شرایط و مقررات ویژه آن محیط است. زندگی اجتماعی 

  .یز بر محور اصول و آداب و قوانین و روابطی تنظیم شده استن
 منظر از است. خانواده عضو جامعه، ترین کوچک و ترین ابتدایی
 و متفکران توجه همیشه نهاد این تاریخ، و شناسی جامعه

 عنوان به خانواده است؛ چون کرده جلب خود به را پژوهشگران
بیشترین  اجتماعی روانی، شخصیت چگونگی بر اولین آموزشگاه

 با رابطه تاثیر را اوًال بر چگونگی شخصیت روانی و اجتماعی و نوع
 و روابط نوع از متاثر را جامعه غیرمستقیم طور ثانیًا به فرزندان دارد،

توجه به سالمت و چگونگی فضای فکری  لذا .کند می خود فرهنگ
توان  بنابراین می. [2]بود خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد

های اجتماعی، خانواده نقش  گفت در بین تمامی نهادها و سازمان
و اهمیتی بسزا دارد که تمامی آنان در باب سازمان جامعه 

اند و بر خانواده و اهمیت حیاتی آن نیز تاکید   اندیشیده
  .[3]اند ورزیده

هر نوع وابستگی و ارتباط میان  :در تعریف لغوی رابطه آمده است
همچنین تاثیر و نفوذی که یک چیز در دیگری  و دو یا چند چیز

شناسی، اصطالح  . در حوزه جامعه[4]گویند داشته باشد را رابطه می
رود که دو یا چند نفر  رابطه اجتماعی برای ترسیم شرایطی به کار می

در رفتاری مشارکت دارند که در چارچوب آن، هر یک از آنان رفتار 
آورد. در نتیجه رفتار  داری به حساب می یمعنطرز  دیگری را به

 .[5]شود گیری می همین اساس جهت مذکور بر
گونه روابط اجتماعی است و   مایه اصلی همه رفتار اجتماعی بن

بدون حداقلی از ارتباط دوجانبه، رابطه اجتماعی وجود نخواهد 
وابسته به احتمال  و منحصراً  بنابراین روابط اجتماعی کامالً  داشت.

وجود کنش اجتماعی است که تا حدی از نظر معنایی قابل درک 
 تواند بسیار متنوع باشد و مثالً  محتوای چنین ارتباطی می .[6]باشند

کشمکش یا دوستی، وفاداری، جاذبه جنسی، مبادله اقتصادی و 
تواند انجام،  عالوه بر این، محتوای مزبور می خصومت را شامل شود.

نوع رقابت یا عضویت در یک گروه یا طبقه را  رفتن یا هر انکار، طفره
  . گیردببر  نیز در

  

 برای مطلوب اجتماعی روابط ترسیم در قرآن اجتماعی فرهنگ
  انانس

که پاسخگوی نیازهای ضروری روحی و  عنوان دینی نیز به اسالم
تنها روابط  هاست، نه مکانها در تمام عصرها و  جسمی انسان
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بلکه با  ، سازنده اجتماعی را مورد تایید قرار داده و امضا کرده
گذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی اهمیت آنها را به  پایه

حجرات جامعه ایمانی گوشزد نموده است. چنانکه در سوره مبارکه 
ا َخَلْقناكُْم ِمْن َذكٍَر َو ُأْنثى: "فرماید می ١٣آیه  اُس ِإنَّ  وَ   یا َأیَها النَّ

َه لَِتعارَ  َقباِئلَ  وَ  ُشُعوباً  َجَعْلناكُمْ  ِه َأْتقاكُْم ِإنَّ اللَّ ُفوا ِإنَّ َأكَْرَمكُْم ِعْنَداللَّ
 این آیه ضمن یک دستور اخالقی، به فلسفه اجتماعی َعِلیٌم َخِبیٌر".

ای  گونه به این بیان که انسان به ؛کند آفرینش خاص انسان اشاره می
آمده  ای در های مختلف ملی و قبیله صورت گروه آفریده شده که به

ها بازشناسی یکدیگر که شرط  ها و قبیله با انتساب به ملیت .است
گیرد، یعنی اگر این  ت میقطعی زندگی اجتماعی است صور

ها که از جهتی وجه اشتراک افراد و از جهتی وجه افتراق  انتساب
و در نتیجه زندگی  امکان نداشتافراد است نبود، بازشناسی 

پذیر  ها با یکدیگر است امکان اجتماعی که براساس روابط انسان
  نبود.

ِذی َخَلَق ِمَن : "فرماید می ٥٤فرقان آیه در سوره در آیه دیگر،  َو ُهَو الَّ
این آیه کریمه نیز  .اْلماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َو ِصْهرًا َو كاَن َربَُّك َقِدیرًا"

روابط نسبی و سببی را که مایه پیوند افراد با یکدیگر و پایه 
عنوان طرحی که در متن خلقت  بازشناسی آنها از یکدیگر است، به

با ت. حال برای حکمت و غایتی کلی قرار داده شده عنوان نموده اس
را  اجتماعی روابطقرآن درباره فرهنگ  ،های وحیانی آموزه توجه به

. به مورد بررسی قرار داددو دسته احکام سلبی و ایجابی در  توان می
که برخی از این آداب متوجه ترک برخی از رفتارهاست و  یاین معن

عنوان رفتارهای  بایست به برخی دیگر نیز رفتارهایی است که می
  گرفته و بر آن اهتمام ورزیده شود. درست و سالم مورد توجه قرار

مقتضی این است که روابط خود را با دیگری  ،انبودن انس اجتماعی
درستی سامان دهد. بخش بزرگی از احکام و قوانین  بشناسد و به

های اخالقی به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی  عقالنی و آموزه
عنوان دین  گردد. اسالم به می دهی آن، باز ارتباطات بشری و سامان

و ای مبذول داشته  و سبک زندگی بشر، به این مهم توجه ویژه
راهکار و فرهنگی برای آن ارایه داده است تا افراد با گذشت 

های طوالنی بتوانند از آن استفاده کنند و آن را در زندگی خود  زمان
عنوان یک عامل  بنابراین روابط سالم اجتماعی، به به کار گیرند.

قرآنی های  یابی به رستگاری در محور آموزه رهایی از خسران و دست
گیرد و معاشرت با دیگران از جایگاه مهم و اساسی در زندگی  قرار می

  شود. بشر برخوردار می
برخی، این مهم را در باب اعجاز اجتماعی قرآن نام برده و در 

اند: اعجاز اجتماعی قرآن را به لحاظ مفهومی  شناخت آن نوشته
امل اش تعریف نمود، ساختاری که ش بایست در ساختار قرآنی می

طور عمده ناظر به حیات اجتماعی  شود که به مباحث و اصولی می
 در آن کاربست به توجه با اساساً  و است آینده و حال گذشته، انسان
 پیمودن با تنها و شده تامین انسانی سعادت عمل، و نظر ُبعد دو

 ترسیمی بشر عاقبت و بوده یافتنی دست بهشت مسیری چنین
 کند می معرفی کریم قرآن که قوانینی لذا ،[7]دارد معقول و عادالنه
  است. کافی جهان اداره برای و نیست عصری و زمان هیچ به محدود

دهنده فرهنگ و نظامی است که تمامی افراد  این کتاب مقدس ارایه
توانند روابط اجتماعی خود را در جامعه در برخورد با شرایط  می

عمل کرده و فرهنگ مختلف با آن هماهنگ سازند و مطابق با آن 
قرآنی را در زندگی خویش جاری نمایند. در زیر به بررسی برخی از 

  آیات پرداخته شده است:
  

  اجتماع حوزه در ایجابی روابط ترسیم
رعایت هنجارهای رفتاری و اخالقی از اصولی است که خداوند در 

عنوان آداب معاشرت از آن یاد کرده و بدان  های قرآنی به آموزه
های مومن در روابط خود  ، به این معنی که انسانداده استتوجه 

  باید این رفتارها را انجام داده و در رعایت آن کوشا باشند.
به آنان:  اعتقادات درنظرگرفتن بدون مردم با برخورد در تعدیل - ١

بردن به توازن و  سبب اهمیت عدالت و بررسی آن در جهت پی
بردن به صفت حق تعالی،  تعادل و تناسب خلقت جهان و نیز پی

شناخت هر چه بیشتر ذات پاكش، بارها به این مطلب تاكید  برای
ِه َو : "شده است امیَن بِاْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَّ ذیَن آَمُنوا كُوُنوا َقوَّ َلْو یا َأیَها الَّ

ُه   َعلى َأْنُفِسكُْم َأِو اْلوالَِدیِن َو اْألَْقَربیَن ِإْن یكُْن َغِنیًا َأْو َفقیرًا َفاللَّ
ِبُعوا اْلَهوى  َأْولى َه   بِِهما َفالَتتَّ َأْن َتْعِدُلوا َو ِإْن َتْلُووا َأْو ُتعرضوا َفِإنَّ اللَّ

ه خداوند كامًال به ). در این آی۱۳۵كاَن بِما َتْعَمُلوَن َخبیرًا" (نساء: 
عدالت و شهادت براى خدا (حتی به ضرر خودشان) دستور داده 

  است که این نمایانگر اهمیت این مهم است.
كُْم  ِه ُشَهداَء بِاْلِقْسِط َو ال یْجرَِمنَّ امیَن لِلَّ ذیَن آَمُنوا كُوُنوا َقوَّ "یا َأیَها الَّ

ْقوى َأالّ   َشَنآُن َقْوٍم َعلى ُقوا وَ   َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّ هَ  اتَّ هَ  ِإنَّ  اللَّ  اللَّ
). امانتدارى، مالكى براى ارزشیابى ۸: مائده( یٌر بِما َتْعَمُلون" َخب

هاى اخالقى، ثبات دارند. حفظ امانت، در نزد همه  افراد است. ارزش
است. رّد نیكو و خیانت در آن، نسبت به هر كسى باشد زشت 

  .[8]امانت، یك ارزش است، گرچه از مخالفان باشد
لذا در این آیات به رعایت انصاف و عدالت با مردم دستور داده شده 
و در کنار آن به بحث عدم خیانت در امور مالی پرداخته است و این 

طور عام  قاعده را اختصاص به گروه مسلمان ننموده بلکه آن را به
حاکی از فرهنگ جامع و عادل قرآن بدون  قرار داده است و این

  درنظرگرفتن افراد گوناگون است.
اسالم برای حفظ آبرو و حرمت و افراد:  آبروی و شخصیت حفظ - ۲

آبروی مومن را برابر و  ل استیشخصیت مومنان اهمیت زیادی قا
دهد  تا آنجا كه هم به خود مومنان دستور می داند. با خون وی می

فرماید كه آبروی  حفظ كنند و هم به دیگران میكه آبروی خود را 
: "َو َمْن یكِْسْب َخطیَئًة َأْو ِإْثمًا ُثمَّ یْرِم بِِه مومنان را حفظ نمایند

از آبروی ). ۱۱۲َبریئًا َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهتانًا َو ِإْثمًا ُمبینا" (نساء: 
دن آنها گناه دفاع كرده و كسانی را كه گناه خود را به گر های بی انسان
آنها گناه آشكاری  فرماید: افكنند مورد نكوهش قرار داده و می می
گناه، آن هم چنین گناهی كه  هاند و واضح است كه نتیج ادهد مانجا
چیزی جز خشم خداوند و عذاب، و  الناس در آن دخیل است، حّق 

  .خواری و ذّلت نیست
ذیَن جاو بِاْإلِْفكِ  ا َتْحَسُبوهُ  ال ِمْنكُمْ  ُعْصَبةٌ   "ِإنَّ الَّ یٌر َخ  ُهوَ  َبلْ  َلكُمْ  َشرًّ

ى ِكْبَرُه ِمْنُهْم  ذی َتَولَّ َلكُْم لِكُلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اكَْتَسَب ِمَن اإلِْْثِم َو الَّ
)؛ مسلمًا كسانى كه آن تهمت عظیم را ۱۱َلُه َعذاٌب َعظیٌم" (نور: 

ن نكنید این ) از شما بودند. اما گماگر عنوان كردند گروهى (توطئه
ماجرا براى شما بد است، بلكه خیر شما در آن است. آنها هر كدام 
سهم خود را از این گناهى كه مرتكب شدند دارند و از آنان كسى كه 

 بخش مهم آن را بر عهده داشت عذاب عظیمى براى اوست.
نسبت  (ص)ید كه به بعضى از خانواده رسول خداآ و از آیات بر مى
دهندگان چند نفر بوده و داستان را در میان  بتفحشا دادند و نس

ید آ یز به دست مىن و اند، مردم منتشر كرده و دست به دست گردانده
كه بعضى از منافقین یا بیماردالن در اشاعه این داستان كمك 

طور كلى اشاعه فحشا در میان مومنین را دوست  به چون اند، كرده
دفاع  (ص)زل كرده و از رسول خداین آیات را ناا خدا لذا و داشتند، مى

  .[9]فرمود
در ماجراى افك چندین گناه نهفته است: دروغ، سوءظن به مومن، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوست محمد عترتو  ینجمه کاظم ۱۶۸
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، تضعیف خاندان (ص)ایذاى مومن، تهمت، اهانت، آزردن پیامبر
خاطر بدگمانى به  . خداوند مسلمانان را بهپردازى رسالت و شایعه

 كند، شایعات توبیخ مىیرى آنان در برابر پذ همسر پیامبر و آسیب
  .[10]لذا مومنان در برابر آبروى یك "فرد" مسئول هستند

ْوَنهُ  یَس َلكُْم بِِه ِعْلٌم َو لَ  ما بَِأْفواِهكُمْ  َتُقوُلونَ  وَ  بَِأْلِسَنِتكُمْ   "ِإْذ َتَلقَّ
ِه َعظیم  ما ُقْلُتمْ  َسِمْعُتُموهُ  ِإذْ  ال َلوْ  وَ   َتْحَسُبوَنُه َهّینًا َو ُهَو ِعْنَداللَّ

 ). ۱۵- ۱۶" (نور:  تاٌن َعظیمُبهْ  هذا ُسْبحاَنكَ  بِهذا  یكُوُن َلنا َأْن َنَتكَلَّمَ 
تا چه اندازه برای  فرهنگ قرآنتوان دریافت كه  می بنا بر آیات فوق

جای  ل است و در جاییت قایآبروی مومنان و آبروی فقیران اهم
حفظ آن سفارش ما را به  ،مستقیم و غیرمستقیم  تعالیم خود،

  كند. می
براساس این اصل اسالمی، یکدیگر:  با مومنان برادرانه برخورد - ۳

قرآن همه مسلمانان (چه در غرب و چه در شرق، با هر زبان) را با 
ترین پیوند میان دو انسان (که براساس آن از قانون مساوات  نزدیک

خواهر و سان یک خانواده مطرح نموده و  و برابری برخوردارند) به
َما اْلُمؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبیَن َأَخَویكُْم َو  برادر نامیده است: "ِإنَّ

كُْم ُتْرَحُموَن"(حجرات:  َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ )؛ مومنان برادر یكدیگرند. ۱۰اتَّ
داند و  صاحب تفسیر المیزان این قانون را مختص به مسلمانان می

کند که مختص به مسلمانان  تشریع مینویسد این آیه قانونی را  می
است و قبًال این سنت بین آنان نبوده و این آثار شرعی و قانونی 

  .[11]دارد
های عملی آن را  در روایات بر این مساله نیز تاکید شده و جنبه

یادآور شده: "اْلُمؤِمُن َأُخو اْلُمؤِمِن كَاْلَجَسِد اْلَواِحِد ِإِن اْشَتكَى َشیئًا 
َجَد َأَلَم َذلَِك ِفی َساِئِر َجَسِدِه َو َأْرَواُحُهَما ِمْن ُروٍح َواِحَدٍة َو ِإنَّ ِمْنُه وَ 

ْمِس بَِها"؛  َصاِل ُشَعاِع الشَّ ِه ِمِن اتِّ َصاًال بُِروِح اللَّ ُروَح اْلُمؤِمِن َألََشدُّ اتِّ
منزله یک پیکرند، اگر عضوی به  مومن برادر مومن است و هر دو به

کنند و ارواح آن دو از روح  اعضا درد آن را احساس میدرد آید دیگر 
 .[13 ,12]اند واحدی نشات گرفته

گفتن و ارتباط  سخنداشتن:  نیکو رفتار و گفتن سخن نیکو - ٤
 بشر، خدادادى هاى زبانى، از جمله برترین استعدادها و توانایى

ین راه بیان و تر یعىطب و ها ین وسیله ارتباط بین انسانتر اصلى
له تا آن اندازه اهمیت دارد اانتقال اندیشه و مقاصد اوست. این مس
عنوان یك نعمت بزرگ در كنار  كه خداوند در قرآن كریم از آن به

َم اْلُقْرآَن " تعلیم قرآن و آفرینش انسان یاد كرده است: ْحَمُن َعلَّ الرَّ
َمُه اْلَبیانَ    .)١-٤ (الرحمن:" َخَلَق اإلِْنَساَن َعلَّ

ُه َلكُْم ِقیامًا َو اْرُزُقوُهْم "َو ال تُ  ِتی َجَعَل اللَّ َفهاَء َأْمواَلكُُم الَّ ؤُتوا السُّ
ِفیها َو اكُْسوُهْم َو ُقوُلوا َلُهْم َقْوًال َمْعُروفًا َو ِإذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلوا 

َلُهْم َقْوًال یُن َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه َو ُقوُلوا اْلَمساكِ  وَ   یتامىالْ  وَ   اْلُقْربى
یًة ِضعافًا خاُفوا  ِذیَن َلْو َترَكُوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ َمْعُروفًا" "َو ْلیْخَش الَّ

َه َو ْلیُقوُلوا َقْوًال َسِدیدًا" (نساء:  ُقوا اللَّ ). با آنها در ۵- ۸َعَلیِهْم َفْلیتَّ
سخن مهربانى و از خشونت خوددارى كنید و با آنها طورى سخن 

نها را در راه رشد و صالح زندگى دنیا و آخرت، رهنمون بگویید كه آ
یك زندگى مستقل،  براى شوند، طورى كه وقتى بالغ مى باشید، به

  .[14]آمادگى یافته باشند
یُتْم ِإالَّ  الَة َو آُتوا الزَّكاَة ُثمَّ َتَولَّ اِس ُحْسنًا َو َأقیُموا الصَّ "َو ُقوُلوا لِلنَّ

  ).۸۳ْم ُمْعرُِضوَن" (بقره: َقلیًال ِمْنكُْم َو َأْنتُ 
بیانگر یكی  قرآن یاتآمردم:  با معاشرت و رفتار گفتار، در نرمی - ٥

از ابعاد آداب معاشرت اسالمی است و آن رعایت اعتدال و انضباط 
ویژه پیامبران،  بهاست گفتن در حضور همه مردم  در صدا و سخن
ت: "َو اْقِصْد ِفی خدا كه بیشتر تاكید شده اس یامامان و اولیا

َمْشیَك َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنكََر اْألَْصواِت َلَصْوُت اْلَحِمیر" 

  ).۱۹(لقمان: 
رفتن دستور و برنامه دارد.  اسالم، دین جامعى است و حتى براى راه

 روى، در آیین الهى، عقاید و اخالق در كنار هم مطرح است. میانه
رفتن، سفارش قرآن است. نه  تفریط و متانت در راه و افراط از دورى

روى را مراعات كنیم،  رفتن، بلكه در همه كارها میانه  فقط در راه
صداى خود را كوتاه كنیم، از فریاد بیهوده بپرهیزیم و بیانى نرم و 
آرام داشته باشیم. فریادكشیدن و بلندكردن صدا، امرى ناپسند و 

  . [15]نكوهیده است
داقت و صمردم:  با مشورت و اعمال و گفتار در صداقت - ٦

ترین فضایل اخالقی است که در تعالیم و  گویی از بزرگ راست
َه َو  :های دینی جایگاه ویژه دارد آموزه ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ "یا َأیَها الَّ

اِدِقیَن" (توبه:  ). راه و روش كسى را انتخاب كنید ۱۱۹كُوُنوا َمَع الصَّ
ه در گفتار و كردار راستگو است و مصاحب و رفیق آنها باشید، ك

چنانچه گویى "من در این مساله با فالنى هستم"، یعنى پیرو نظریه 
  . [16]او هستم

ِذیَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدیارِِهْم َو َأْمواِلِهْم یْبَتُغوَن " لِْلُفَقراِء اْلُمهاِجِریَن الَّ
ُهُم  َو یْنُصُروَن الّلَه و ََرُسوَلُه ُأولِئكَ  َفْضًال ِمَن الّلِه و َرِْضواناً 

رغم همه  در این آیه مومنان محرومى كه على). ٨" (حشر: الّصاِدُقونَ 
مشكالت، استقامت به خرج دادند و از خانه و اموال خود بیرون 

هدفى نداشتند،  (ص)رانده شدند و جز رضاى خدا و یارى پیامبر
   .دنا عنوان صادقان معرفى شده به

وا  ا َغِلیَظ اْلَقْلِب الْنَفضُّ ِه لِْنَت َلُهْم َو َلْو كُْنَت َفظًّ "َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ
ْمِر َفِإذا  ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِفی اْألَ

َه یِحبُّ اْلُمَتَوكِّلِ  ِه ِإنَّ اللَّ ). ۱۵۹عمران:  یَن" (آلَعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَّ
 یشىاند اصوًال مردمى كه كارهاى مهم خود را با مشورت و صالح

ینند، نش یم مشورت به آنها نظران دهند و صاحب یكدیگر انجام می
 عكس افرادى كه گرفتار استبداد راى ه. بشوند كمتر گرفتار لغزش مى
از نظر نند هر چند دا نیاز از افكار دیگران مى هستند و خود را بى

العاده باشند غالبًا گرفتار اشتباهات خطرناك و دردناكى  فكرى فوق
  .شوند مى
ترین  وفای به عهد، یكی از بدیهیوعده:  و عهد به وفای - ٧

های اجتماعی است كه مقبولیت عمومی دارد. در واقع، حسن  ارزش
وفای به عهد و قبح عهدشكنی از امور فطری است كه برای هر 

: (اسراء" الً ئوْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد کاَن َمسْ : "افهم استانسانی قابل 
  به پیمان خود وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد.؛ )٣٤

ِذیَن ُهْم ِألَماناِتِهْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ " ِذیَن . )٨: مومنون" (َوالَّ "یا َأیَها الَّ
العقود" جمع محلى به الف و الم و " ).۱ آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقود" (مائده:

مفید عموم است و جمله نیز كامًال مطلق است. آیه فوق دلیل بر 
هایى است كه میان افراد انسان با  وجوب وفا به تمام پیمان

و به این  شود طور محكم بسته مى یكدیگر یا افراد انسان با خدا، به
هاى سیاسى و  هاى الهى و انسانى و پیمان ترتیب تمام پیمان

اقتصادى و اجتماعى و تجارى و زناشویى و مانند آن را در بر 
 زندگى هاى یرد و یك مفهوم كامًال وسیع دارد كه به تمام جنبهگ مى
هاى فطرى و  سان اعم از عقیده و عمل ناظر است، از پیمانان

هایى كه مردم بر سر مسایل مختلف زندگى  توحیدى گرفته تا پیمان
 .بندند یبا هم م

ین شرایط زندگى تر مساله وفاى به عهد و پیمان از اساسى
جمعى است و بدون آن هیچ گونه همكارى اجتماعى ممكن  دسته

دادن آن زندگى اجتماعى و اثرات آن را عمًال  نیست و بشر با ازدست
از دست خواهد داد و شاید كمتر چیزى باشد كه این قدر گسترش 

رج و مرج و سلب اطمینان عمومى كه داشته باشد، زیرا بدون آن ه
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 .[17]شود ترین بالى اجتماعى است در میان بشر پیدا مى بزرگ
  

  اجتماع حوزه در سلبی روابط ترسیم در قرآن اجتماعی فرهنگ
رفتارهای در ارتباطات با افراد رفتارهایی وجود دارد که از آنها با نام 

اجتناب ورزد. از آن بایست از آنها  شود و شخص می نابهنجار یاد می
تواند روند اجتماعی و  گونه رفتار سالم و نادرست می جایی که هر

ها را به انحراف  معاشرتی را به هم بریزد و مسیر ارتباطی انسان
بسیاری از آیات به  فرهنگ قرآن در خداوند در کشاند،

های رفتاری و اخالقی اشاره کرده و آن را عامل مهمی در  نابهنجاری
ی جامعه سالم و ایجاد بحران در روابط اجتماعی دانسته فروپاش
  و از آن نهی کرده است. است
َخُذوا دیگران:  استهزاء عدم - ۱ ِذیَن اتَّ ِخُذوا الَّ ِذیَن آَمُنوا ال َتتَّ "یا َأیَها الَّ

ارَ  ِذیَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلكُْم َو اْلكُفَّ َأْولِیاَء  ِدیَنكُْم ُهُزوًا َو َلِعبًا ِمَن الَّ
َه ِإْن كُْنُتْم ُمؤِمِنین" ُقوا اللَّ   ).۵۷(مائده:  َو اتَّ

در این آیه از رابطه دوستی با کسانی که دین الهی را به سخره 
نگرفتن افراد) از اصولی  سخره کند، لذا این اصل (به گرفتند نهی می

  است که در جامعه و فرهنگ اسالمی باید نهادینه شود.
یكُوُنوا َخیرًا ِمْنُهْم  َأنْ   ِذیَن آَمُنوا الیْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسى"یا َأیَها الَّ 

یكُنَّ َخیرًا ِمْنُهنَّ َو الَتْلِمُزوا َأْنُفَسكُْم َو  َأنْ   َو ال نِساٌء ِمْن نِساٍء َعسى
ال َتناَبُزوا بِاْألَْلقاِب بِْئَس االسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإلِْیماِن َو َمْن َلْم یُتْب 

الُِموَن"(حجرات:    ).۱۱َفُأولِئَك ُهُم الظَّ
اند؛ اعم از مردان و زنان، قرآن به همه  در اینجا مخاطب مومنان

كه از این عمل زشت بپرهیزند، چرا كه سرچشمه  دهد مىهشدار 
استهزاء و سخریه همان حس خودبرتربینى و كبر و غرور است كه 

هاى خونین در طول تاریخ بوده و این  عامل بسیارى از جنگ
هاى ظاهرى و مادى سرچشمه  "خودبرتربینى" بیشتر از ارزش

د تقوا است و یرد، در حالى كه معیار ارزش در پیشگاه خداونگ مى
این بستگى به پاكى قلب و نیت و تواضع و اخالق و ادب دارد و به 
همین دلیل تحقیر دیگران و خود را برتر شمردن یكى از بدترین 

ترین عیوب اخالقى است كه بازتاب آن در تمام  كارها و زشت
  .[18]ها ممكن است آشكار شود زندگى انسان

 ،های اجتماعی بهنجارییكی از نادیگران:  با دشمنی عدم - ٢
در دشمنی افراد با یکدیگر و روابط نابهنجار حاصل از آن است که 

"َو ال َتعاَوُنوا َعَلى اإلِْْثِم َو : نهی شده استآن فرهنگ قرآنی از 
َه َشِدیُد اْلِعقاِب" (مائده:  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ   ).۲اْلُعْدواِن َو اتَّ

(کافران) نگذاشتند شما داخل این كینه و دشمنى كه آنها 
مسجدالحرام بشوید، شما را وادار نكند بر اینكه بر آنان تعدى كنید و 
حال آن كه خدا شما را بر آنان مسلط كرده، وبال این جرم بر شما 

ورزیدن به هر بهانه و علتی  . لذا از اصل دشمنی[19]تحمیل نشود
 کند. نهی می

هدف در جامعه حفظ وحدت  از آنجایی کهافکنی:  اختالف عدم - ۳
ای از زمان که اصحاب در رابطه  برهه در است،  و اصالح میان مردم

کردند و مسایل گوناگون در رابطه با آن  با غنایم جنگی اختالف می
رخ داد، خداوند به اصل وحدت اشاره دارد و مردم را از تفرقه و 

  دارد. اختالف برحذر می
َه َو َأْصِلُحوا  "یْسَئُلوَنَك َعِن اْألَْنفالِ  ُقوا اللَّ ُسوِل َفاتَّ ِه َو الرَّ لَّ ُقِل اْألَْنفاُل لِ

َه َو َرُسوَلُه ِإْن كُْنُتْم ُمؤِمِنین )؛ از ۱" (االنفال:  ذاَت َبیِنكُْم َو َأِطیُعوا اللَّ
کنند، بگو: "انفال مخصوص خدا و پیامبر  تو درباره غنایم سئوال می

هایى را كه در  زید و خصومتاست. پس از (مخالفت) خدا بپرهی
میان شماست، آشتى دهید. و خدا و پیامبرش را اطاعت كنید اگر 

 ایمان دارید". 

گمان بد، عاملى است براى دیگران:  امور در تجسس عدم - ۴
وجوگرى عاملى است براى كشف اسرار و  وجوگرى، و جست جست

ى هد كه رازهاد رازهاى نهانى مردم، و اسالم هرگز اجازه نمى
ِذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا كَِثیرًا ِمَن  خصوصى آنها فاش شود: "یا َأیَها الَّ

ُسوا َو ال یْغَتْب َبْعُضكُْم َبْعضًا  نِّ ِإْثٌم َو ال َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ الظَّ
هَ  ُقوا اللَّ ِإنَّ  َأُیِحبُّ َأَحُدكُْم َأْن یْأكَُل َلْحَم َأِخیِه َمیتا َفكَرِْهُتُموُه َو اتَّ

اٌب َرِحیٌم" (حجرات:  َه َتوَّ  ).۱۲اللَّ
ى خود از هر نظر در امنیت خصوص زندگى در مردم خواهد اسالم مى

وجوگرى  باشند. بدیهى است اگر اجازه داده شود هر كس به جست
و جهنمى  رود درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروى مردم بر باد مى

  . [18]در آن معذب خواهند بود ید كه همه افراد اجتماعآ به وجود مى
تکبر و استکبار را از قرآن، دیگران:  با روابط در تفاخر و تکبر عدم - ٥

 هاى خصلت ترین نکوهیده و اعمال بدترین و صفات ترین زشت
 و گناهان انواع سرچشمه تواند مى که صفتى شمرد، مى انسانى
 ور د و آنها که در این خصلت زشت غوطهشو کفر سرچشمه حتى
اِس َو  :ند، هرگز روى سعادت را نخواهند دیدشو َك لِلنَّ ْر َخدَّ "َو ال ُتَصعِّ

َه ال یِحبُّ كُلَّ ُمْختاٍل َفُخور" (لقمان:  ال َتْمِش ِفی اْألَْرِض َمَرحًا ِإنَّ اللَّ
آرامى و وقار راه برو، چنان كه در آیه شریفه  هب و باش رو ). میانه۱۸

گفته است  قتادهروند".  آرامى راه می فرموده: "آنان كه روى زمین به
گفته مقصود این  سعید بن جبیررفتن است و  مقصود تواضع در راه

 .[20]است كه متكبرانه راه مرو
که در  فضایل اخالقی است نفاق، یکی ازاخساست:  و بخل عدم - ٦

از  بخلصفت ناپسند . شده است سفارشطور مکرر به آن  به اسالم
ذیَن یْبَخُلونَ که در قرآن از آن نهی شده است:  موانع انفاق است   "الَّ

ُه ِمْن َفْضِلِه َو َأْعَتْدنا  وَ  اَس بِاْلُبْخِل َو یكُْتُموَن ما آتاُهُم اللَّ یْأُمُروَن النَّ
َه َو ال ُتْشرِكُوا بِِه ). "َو اْعُبُدوا ۳۷لِْلكاِفریَن َعذابًا ُمهینًا" (نساء:  اللَّ

یِن َو اْلَمساكِ  وَ   یتامىالْ  وَ   َشیئًا َو بِاْلوالَِدیِن ِإْحسانًا َو بِِذی اْلُقْربى
اِحِب  وَ  اْلُجُنِب  اْلجارِ  وَ   اْلجاِر ِذی اْلُقْربى بِ  اْبنِ  وَ  بِاْلَجْنِب  الصَّ یِل َو السَّ

َه ال  ِذیَن ما َمَلكَْت أَیماُنكُْم ِإنَّ اللَّ یِحبُّ َمْن كاَن ُمْختاًال َفُخورًا. الَّ
ُه ِمْن َفْضِلِه  اَس بِاْلُبْخِل َو یكُْتُموَن ما آتاُهُم اللَّ یْبَخُلوَن َو یْأُمُروَن النَّ

). خداوند در این ۳۶-۳۷َو َأْعَتْدنا لِْلكاِفِریَن َعذابًا ُمِهینًا" (نساء: 
انفاق در راه خدا آیات، مسلمین را تشویق و تحریك بر احسان و 

نموده و در ازاى آن وعده جمیل داده و ترك آن را كه یا به انگیزه 
بخل است یا به انگیزه انفاق در راه خودنمایى است، مذمت كرده 
است. منظور این جمله این نیست كه فقط با زبان به مردم 

یند بخل بورزید، بلكه با روش عملى خود مردم را به بخل گو مى
ینكه به زبان هم دعوت بكنند یا سكوت ا چه حال ازند،س وادار مى

نمایند، چون طمع طبیعت بشر است، پس عمل افراد بخیل خود 
و از انفاق منع  كند كننده مردم به بخل است، به بخل امر مى دعوت
  .[21]ید، و مثل این است كه با زبان امر و منع كنندنما مى

  

  انسان برای مطلوب فردی روابط ترسیم در قرآن فرهنگ
 و ترین بزرگ حال، عین در و اجتماعی واحد ترین کوچک خانواده،

 که ای گونه به آید، یتی در جوامع به شمار میترب واحد اثرگذارترین
 در انسانی های تحول فردی و اجتماعی و رشد ارزش امنش تواند می
است که فرد در آن  نهادی ترین . خانواده، مهمباشد آن اعضای میان

چه بیشتر به این  هر توجه و گذاری بنابراین سرمایه .یابد پرورش می
ویژه پیامبران و پیشوایان ادیان  نهاد مقدس، از رسالت معلمان به

  است.  بوده
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 دو بین ازدواج مبنای بر قرآن، و فرهنگ اسالم نگاه در خانواده
 یا نسبی روابط آن اعضای میان که گیرد می شکل مخالف جنس
 تکالیفی و حقوق از هم مقابل در آنها و بوده حاکم سببی

 جایگاهلذا . شوند می اداره واحد مدیریت براساس و برخوردارند
 رابطه فرزندی، -مادر و پدر متقابل رابطه: است رابطه نوع سه تالقی
خانواده یك واحد . [22]قرابت، نسبی) و زناشویی (سببی)(خونی  هم

تامین سالمت روانى  ،هدف از آن در نگاه قرآن اجتماعى است كه
  .پدر و مادر و فرزندان است ،براى سه دسته زن و شوهر

تامین آرامش جسم و تسکین جان  در این نظام، ولین کارکرد خانها
جانبه این محیط برای  اعضای آن است که البته مرهون امنیت همه

 ،ابراز احساساتفضای محدود و امن خانه، حریمی برای  ت.اعضاس
بیان اسرار، ارضای غرایز و تامین نیازهای جسمی و روحی انسان 

دهد و  است. این سکونت و امنیت را خداوند به خود نسبت می
ُه َجَعلَ " فرماید: می های  خداوند از خانه یوِتكُْم َسكَنًا"؛بُ  ِمنْ  َلكُمْ   َو اللَّ

انسان ). ٨٠(نحل:  شما محل سکونت و آرامش برایتان قرار داد
عالوه بر نیاز به سکونت در خانه، به محلی برای تسکین آالم روحی، 
رهاشدن از برخی قیودات اجتماعی، استراحت به نحو دلخواه، 

کردن و راز و نیاز با خدا و محرمان نیاز دارد. اگر خانه  خلوت
  نخواهد بود.و محل آرامش  کننده این نیازها نباشد، مسکن تامین
 رابطه یابد، می تحقق دیگر انسان با انسان بین که بطیروا ترین مهم

 قبال در فرزندان است که و وظایفی مادر و پدر با فرزند تکوینی
برسانند و روابط والدین و حقوق حاصل  انجام به باید خود والدین

  شود. از آن را نیز شامل می
  

  والدین به نسبت فرزندان وظایف
 و پدر مورد درها  ارزش معیار کریم، قرآن دروالدین:  به احسان - ١

َه َو " آمده است: بسیاری آیات در .است احسان مادر، اْعُبُدوا اللَّ
). "ُقْل َتعاَلْوا َأْتُل ۳۶ِإْحسانًا" (نساء:   الُتْشرِكُوا بِِه َشیئًا َو بِاْلوالَِدینِ 

َم َربُّكُْم َعَلیكُْم َأالَّ ُتْشرِكُوا بِِه َشیئًا َو بِاْلوالَِدینِ  ِإْحسانا" (انعام:   ما َحرَّ
۱۵۱.( 

کند و این  احسان باید مادر و پدر به نسبت فرزند پرواضح است که
یل است ذکر ترین مسا امر پس از مساله شرک به خدا که از مهم

حد  چه تا فرزند بر مادر و پدر حق که است روشن اینجا از شده لذا
 توان نمی یکدیگر به نسبت جامعه افراد سایر در که طوری است به
  یافت. مشابهی آن برای
 قبال در دیگر فرزندان وظایف ازوالدین:  به نیکی و احترام - ٢

 و والدین به احترام فرزندان، بر والدین حقوق از یکی و والدین
ذکر  کریم قرآن در است تا جایی که تعبیراتی آنها به کردن نیکی
 َربُّكَ   "َو َقضى کند: می روشن خوبی به را مساله این اهمیت که شده

ا یْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهما إِ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  یاُه َو بِاْلوالَِدیِن ِإْحسانًا ِإمَّ
َو ُقْل َلُهما َقْوًال كَریمًا"  َتْنَهْرُهما ال وَ   ما َفال َتُقْل َلُهما ُأٍف َأْو ِكالهُ 
). كمترین حد نافرمانى پدر و مادر، گفتن ُاف است و اگر ۲۳(اسراء: 

تر از آن، در نافرمانى پدر و مادر  تر و كوچك خداوند، چیزى آسان
  .[23]كرد سراغ داشت، از آن منع مى

یَنا  ُه َوْهنًا َعلى"َو َوصَّ   یف ِفصاُلهُ  وَ  َوْهٍن   اإلِْْنساَن بِوالَِدیِه َحَمَلْتُه ُأمُّ
  ).۱۴یَك ِإَلیَّ اْلَمصیر" (لقمان: لِوالِدَ  وَ   یِن َأِن اْشكُْر لیعامَ 

 از گزاری سپاس کنار در مادر و پدر به در این آیات اهمیت احترام
شكر مرا به جا آور كه خالق و منعم اصلى  است؛ گرفته قرار خداوند

 و پدر شكر هم و ام توام و چنین پدر و مادر مهربانى به تو داده
هاى من به  دار انتقال نعمت ین فیض و عهدها واسطه كه را مادرت

  .[24]تو هستند

در نظام قرآن سپردن والدین به  نگهداری و مراقبت از والدین: - ٣
بر فرزندان مری مورد تایید نیست و سرای خاصی برای نگهداری ا

همان ، الزم است كه از پدر و مادر خویش نگهدارى و مراقبت كنند
لِّ ِمَن " فرماید: گونه كه در سوره اسراء مى َو اْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّ

ْحَمِة َو ُقْل َربِّ اْرَحْمُهما كَما َربَّیانی ). انسان ۲۴یرا" (اسراء: َصغ  الرَّ
رو شود كه  وگوى با پدر و مادر طورى روبه معاشرت و گفتباید در 

پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس كنند و بفهمند كه او خود 
و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارد.  دارد را در برابر ایشان خوار مى

و به او  آورد همچنین دوران كوچكى و ناتوانى فرزند را به یادش مى
ین دوره كه پدر و مادر ناتوان شده تو به یاد ا در سازد، خاطرنشان مى

دوره ناتوانى خود باش و از خدا بخواه كه خداى سبحان ایشان را 
ات  رحم كند، آن چنان كه ایشان تو را رحم نموده و در كوچكی

 .[25]تربیت كردند
  

  وظایف والدین نسبت به یکدیگر
وظایف حاصل از رابطه موجود دیگر در خانواده، رابطه زناشویی و 

این رابطه است که کیفیت ارتباط زن و شوهر از جمله موضوعاتی 
کریم نیز  است که در باب خانواده مطرح شده است. لذا در قرآن 

برای آن الگو و راهکاری از وظایف ارایه شده و این نشان از 
بودن این فرهنگ در تمامی روابط انسانی است. در میان آیات  جامع

 سوره ٢٢٨ق و وظایف زن و مرد اشاره شده است: آیه قرآن به حقو
 متقابل حقوق رعایت و مرد و زن میان متقابل احترام به بقره

 حقوقی دارند، وظایفی زنان که اندازه همان به دارد؛ اشاره یکدیگر
 آن با حقوق این تساوی از و است شده داده قرار آنها برای هم

 در عدالت قانون و شود می عملی آنان حق در عدالت اجرای وظایف،
در واقع قرآن کریم نظامی جامع را  مرد جاری است. همانند زن حق

  ارایه داده است که در ذیل بدان پرداخته شده است: 
: "و ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق َلكُْم ِمْن ایجاد فضای عاطفی در خانه - ۱

ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ ِفی َأْنُفِسكُْم َأْزواجًا لَِتْسكُُنوا ِإَلیها َو َجَعَل بَ  یَنكُْم َمَودَّ
این آیه بیانگر پیوند محبت   ).۲۱ذلَِك َآلیاٍت لَِقْوٍم یَتَفكَُّرون" (روم: 

 تحقق با تنها که است معنی بدین و صورت فطری است دو همسر به
 .آید رحمت به وجود می و محبت تکوینی، طور به زناشویی پیمان
اعضای خانواده باید با ایجاد فضایی تحکیم روابط میان برای 

گیری از حس حب ذات  عاطفی، با تقویت غریزه موانست و بهره
از  .های مشروع طرفین اقدام نمود همراه با درک نیازها و خواسته

توان برخی از راهکارهای ایجاد فضایی عاطفی  سیاق آیات قرآن می
  .آورد دسته و مهرآمیز را ب

خداوند متعال در سوره حجرات  از تمسخر:دوری و  زیبا برخورد - ۲
انگیز نهی کرده و به مسلمانان یادآور  های زشت و نفرت از خطاب

خطاب مهرانگیز صدا کنند و از  شود که همدیگر را با نام نیک و می
آمیز در روابط فیمابین استفاده  کلمات زشت و مستهجن و اهانت

ذیَن آَمُنوا الیْسَخ نکنند َأْن یكُوُنوا   ْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسى: "یا أَیَها الَّ
َأْن یكُنَّ َخیرًا ِمْنُهنَّ َو ال َتْلِمُزوا   َخیرًا ِمْنُهْم َو ال نِساٌء ِمْن نِساٍء َعسى

ْلقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإلْیماِن َو َمْن  َأْنُفَسكُْم َو ال َتناَبُزوا بِاْألَ
الُِمون" َلْم یُتْب َفُأولِئَك ُهمُ    ).۱۱(حجرات:   الظَّ

براساس این راهکار قرآنی، زن و شوهر و سایر اعضای خانواده برای 
ترین القاب و  داشتنی تقویت ارتباط خود باید از بهترین و دوست

صفا و  یکدیگر را مورد تمسخر قرار نداده و اسامی بهره گیرند و
عاطفی و  با عباراتد. صمیمیت را در فضای خانواده حاکم سازن

ده و موجب پایداری بنیان شروابط زوجین تقویت  ،دلنشین
تنها برای استحکام  د. این شیوه کارآمد تربیتی نهشو میخانواده 
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روابط خانوادگی و ایجاد فضای عاطفی مناسب است بلکه در تربیت 
فرزندان نیز تاثیر دارد. خداوند در سوره قصص با نقل قصه یک 

آمیز او با همسرش  گوی دلنشین و محبتو  بانوی وارسته به گفت
 َلكَ  وَ   یٍن لیعَ   : "َو قاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت فرماید پرداخته و می

ِخَذُه َوَلدًا َو ُهْم الیْشُعُروَن" (قصص:  َأنْ   َعسى الَتْقُتُلوهُ  یْنَفَعنا َأْو َنتَّ
متین خود گوی دلنشین و استدالل و  این بانوی شایسته با گفت ).٩

اش را از یک بحران نجات داده و همسرش را از قتل یک  خانواده
  .گناه بازداشت کودک بی

ابراز عالقه و محبت زن و شوهر به ن به یکدیگر: داد هدیه - ۳
های آن  های مختلفی دارد که یکی از زیباترین روش همدیگر راه

مهرآور قرآن در مواردی از این شیوه  دادن به یکدیگر است. هدیه
در زندگی زناشویی  کند. سخن گفته است و گاهی به آن ترغیب می

حقوق و وظایف متقابل كه بسیار مورد  و یكی از دستورات اخالقی
له حسن معاشرت و امس ،تاكید قرآن و پیشوایان دین است

كه این دستور اخالقی جنبه یی رفتاری با یكدیگر است تا جا خوش
نقش حیاتی حسن  . اهمیت واست حقوقی و تكلیفی پیدا نموده

 :آمده ۱۱۰۳معاشرت در زندگی تا آنجاست كه در قانون مدنی ماده 
 د.یكدیگرن زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با

 بهداشتی و حسن معاشرت و دوستی با یكدیگر از اصول پیشگیری
آنها زندگی زن و  دقیق و درست اجرای كه است زناشویی زندگی

و از مرگ و  " نشوز و شقاق" های دن به بیماریش شوهر را از آلوده
 .بخشد انهدام كانون زندگی مشترك یعنی طالق مصونیت می

كاربردن كنایات و استعارات  هكریم با ب بینیم قرآن اینجاست كه می
َو : "شود زیبا و لطیف این وظیفه اخالقی مهم را متذكر می

یئًا َو شَ  َتكَْرُهوا َأنْ   َفَعسى َكرِْهُتُموُهنَّ  َفِإنْ  بِاْلَمْعُروِف   عاِشُروُهنَ 
ُه فیِه َخیرًا كَثیرًا" (نساء:  كند كه  به مردان توصیه می). ۱۹یْجَعَل اللَّ

: كند دنبال آن اضافه می و به با همسرانتان به نیكویی معاشرت كنید
ُه فیِه َخیرًا یئًا َو یْجَعَل اشَ  َتكَْرُهوا َأنْ   َفِإْن كَرِْهُتُموُهنَّ َفَعسى" للَّ

یعنی اگر به جهاتی از همسران خود رضایت كامل نداشته  "؛ كَثیراً 
تصمیم  اثر اموری آنها در نظر شما ناخوشایند باشند فوراً  باشید و بر

تا كارد به استخوان شما  . به تعبیریبه جدایی یا بدرفتاری نگیرید
ترك  نرسد سزاوار است معاشرت به معروف و رفتار شایسته را

 .نكنید
در اهمیت این مساله در فرهنگ جامع کردن با یکدیگر:  مشورت - ۴

ِفی   ای به این نام وجود دارد. "َو شاِوْرُهمْ  قرآنی همین بس که سوره
َه یِحبُّ اْلُمَتَوكِّلیَن"  ِه ِإنَّ اللَّ اْألَْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَّ

را امضا كرده، چون جور  (ص)). این آیه سیره رسول خدا۱۵۹عمران:  (آل
كرده و در  خویى و عفو و مغفرت مقابله مى و جفاى مردم را با نرم
شهادت اینكه اندكى قبل از  نموده است، به امور با آنان مشورت مى

اى است به این  وقوع جنگ با آنان مشورت كرد، و این امضا اشاره
كند و خداى سبحان از  بدانچه مامور شده عمل مى (ص)كه رسول خدا

 .[21]عمل او راضى است
های بارز خدمت به  از نمونهبه خانواده و مدیریت آن: خدمت  - ۵

شود تامین مخارج  محسوب میخانواده که از وظایف شرعی مرد نیز 
های  خانواده از راه حالل است. تهیه درآمد حالل و گسترش سفره

بخش از جانب مدیر خانواده از عوامل  پاکیزه و غذاهای لذت
د: "َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن کارآمدی است که در استحکام خانواده اثر دار

وُهنَّ لِ ُتَضیُقوا َعَلیِهنَّ َو ِإْن كُنَّ َحیُث َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم َو ال ُتضآرُّ
ى یَضْعَن َحْمَلُهنَ  َفِإْن َأْرَضْعَن َلكُْم   ُأوالِت َحْمٍل َفَأْنِفُقوا َعَلیِهنَّ َحتَّ

َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َو ْأَتِمُروا َبیَنكُْم بَِمْعُروٍف َو ِإْن َتعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع 

 توانایى در و دارید سكونت خودتان جا هر را آنها )؛۶" (طالق:  ُأْخرى َلهُ 
 تنگ آنان بر را كار تا نرسانید زیان آنها به و دهید سكونت شماست

  كنند. حمل وضع تا بپردازید را آنها نفقه باشند، باردار اگر و كنید
اُمونَ  ساءِ  َعَلى  "الرِّجاُل َقوَّ ُه َبْعَضُهْم َعلى بِما النِّ َل اللَّ  بِما وَ  َبْعٍض   َفضَّ

خاطر اینكه مردان مهر و نفقه به  ). به۳۴" (نساء:  َأْموالِِهم ِمنْ  َأْنَفُقوا
آنان برتری دارند. تعهد او در برابر زن و فرزندان  بر دهند یزنان م

و پرداخت مهر و تامین زندگى  زندگى هاى نسبت به پرداختن هزینه
 یفهوظ كه دهد آبرومندانه همسر و فرزند، این حق را به او مى

. حال براساس این فضیلت و [26 ,14]سرپرستى به عهده او باشد
مدیریت خانواده بر عهده مرد است و آنان  برتری مرد نسبت به زن،

ی سایر اعضای یطبق فطرت و قانون الهی وظیفه هدایت و راهنما
 لذا اطاعت او بر زن نیز واجب شده است. ،عهده دارند خانواده را بر

در آیات انجامد و  ون و همکاری در خانه مینوع دیگر خدمت به تعا
 های مردان خدا و پیامبران الهی قرآن این عمل پسندیده از شیوه

ی آَنْسُت نارًا ِإنِّ  اْمكُُثوا  ِألَْهِلهِ  َفقالَ  ناراً   "ِإْذ َرأى د:شو محسوب می
اِر ُهدى ی آتیكُْم ِمْنها بَِقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّ . حضرت )۱۰" (طه:  َلَعلِّ

همراه همسر باردار خود، عزم سفر نمود و در بیابان راه را  به (ع)موسى
گم كردند. در آن بیابان تاریك و هواى سرد و بارانى، براى گرمى و 
راهیابى، نیاز به آتش داشتند كه از دور آتشى نمایان شد و حضرت 

آوردن آتش و آسایش خانواده، راهِى آن مكان شد كه  دست براى به
و خداوند موسى را به پیامبرى برگزید. لذا  ناگهان ندایى آمد

 آتش سراغ به اش براى پیداكردن راه نجات خود و خانواده (ع)موسى
خدمت . [27]ند راه نجات دیگران را به روى او گشودخداو ولى رفت،

ها را به هم نزدیک  رساندن به کدبانوی خانه دل به خانواده و یاری
خته و به فرزندان نیز درس نیازهای زندگی را برطرف سا ،کند می

چرا که انجام کارهای منزل  ،آموزد گزاری می عشق و محبت و خدمت
را  همسرتنها به عهده بانوان نیست بلکه همکاری، مساعدت و یاری 

 .طلبد می
های شهری و ماشینی  در عصر ما که زندگی: سفرهای خانوادگی - ۶

رفتن نیاز پیدا  بیرونها بمانند و کمتر به  موجب شده افراد در خانه
همراه  کنند رفتن به سفرهای زیارتی، صله ارحام و تفریحی به می

شود. این امر آثار و  خانواده از جمله ضروریات زندگی محسوب می
د. همراه دار برکات تربیتی و اخالقی و آموزشی فراوانی به

شکوفاشدن روحیه تعاون و همیاری در میان اعضای خانواده، 
آور  ویژه برای فرزندان، مشاهده اعجازانگیز و شگفت هبکسب تجربه 

آثار طبیعی و معرفت بیشتر به قدرت الهی، دیدار بستگان و 
تر  های معنوی و از همه مهم آوردن پاداش دست هخویشاوندان، ب

تالیف قلوب و انس بیشتر اعضای خانواده با همدیگر از جمله 
  .آوردهای سفرهای خانوادگی است ره

الی آیات آسمانی خود به سفرهای خانوادگی  هدر الب ریم نیزک  قرآن
   :اشاره دارد

همراه خانواده به سرزمین وحی و کعبه  سفر حضرت ابراهیم به
یتی: معظمه ٍع ِعْنَد َبیِتَك غَ  بِوادٍ   "َربَّنا ِإنِّی َأْسكَْنُت ِمْن ُذرِّ یِر ذی َزْر

الَة  ِم َربَّنا لِیقیُموا الصَّ اِس َتْهویاْلُمَحرَّ یِهْم َو ِإلَ   َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّ
ُهْم یْشكُُرون" (ابراهیم:  َمراِت َلَعلَّ  (ع)). سفر ابراهیم۳۷اْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ

هاجر به سرزمین مكه كه در آن روز یك  همراه اسماعیل و مادرش  به
 .[28]سرزمین خشك و خاموش و فاقد همه چیز بود

: همراه همسرش صفورا از مدائن به مصر سی بهمسافرت حضرت مو
ی آتیكُْم ِمْنها ِإنِّ  اْمكُُثوا  ِألَْهِلهِ  َفقالَ  ناراً   ِإْذ َرأى" ی آَنْسُت نارًا َلَعلِّ

اِر ُهدى ). هنگامى كه آتشى مشاهده ۱۰" (طه:  بَِقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّ
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 براى آن از اى كرد، به خانواده خود گفت: درنگ كنید شاید شعله
  وسیله این آتش راه را پیدا كنم. یاورم؛ یا بهب شما

سفر خانوادگی حضرت یعقوب از کنعان به سوی مرکز حکومت 
ا َدَخُلوا َعلى :(ع)یوسف یِه َأَبَویِه َو قاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإلَ   یوُسَف آوى  "َفَلمَّ

ُه آِمِنیَن" (یوسف:    ). ۹۹ِإْن شاَء اللَّ
پاسداری از حریم خانواده بر زن و : حریم خانوادهحفظ عفت و  - ۷

لذا  مرد الزم است. داشتن عفت و حجاب نیز بر هر دو ضروری است.
د و آنچه در نحفظ نمای یکدیگر عفت و سالمت خود را برایباید 

د و خود را از ننزد احدی آشكار نساز دیگری است محرمیت و انحصار
: چنانكه دستور فرموده .دنها منزه دار ها و زشتی جمیع ناپاكی

 ظیَن الحافِ وَ " و" مهِ زواجِ لی اَ  عَ الّ ظون اِ م حافِ هِ روجِ فُ م لِهُ  ذینَ الّ وَ "
)، و آنها كه دامان خود را (از ۵- ۶" (مومنون: ظاتم والحافِ هُ روَج فُ 
كنند؛ تنها آمیزش جنسى با همسران و  عفتى) حفظ مى بى

 شوند. مالمت نمىگیری از آنان  كنیزانشان دارند، كه در بهره
َو  ُفُروَجُهنَّ   "َو ُقْل لِْلُمؤِمناِت یْغُضْضَن ِمْن َأْبصارِِهنَّ َو یْحَفْظنَ 
ُجیوِبِهنَّ َو   الیْبدیَن زیَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها َو ْلیْضِرْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلى

الیْبدیَن زیَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آباِئِهنَّ َأْو آباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبناِئِهنَّ 
 َأوْ  َأَخواِتِهنَّ   یَبن َأوْ  ِإْخوانِِهنَّ   َأْو َأْبناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخوانِِهنَّ َأْو َبنی

یماُنُهنَّ َأِو التاِبعیَن َغیرِ ُأولِی اْإلِْرَبِة ِمَن الرِّجاِل أَ  َمَلكَْت  ما َأوْ  نِساِئِهنَّ 
ذیَن َلْم یْظَهُروا َعلى ْفِل الَّ ساءِ  َعْوراِت   َأِو الطِّ یْضِرْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ ال وَ  النِّ

ِه َجمیعًا َأیَها اْلُمؤِمُنوَن  لِیْعَلَم ما یْخفیَن ِمْن زیَنِتِهنَّ َو ُتوُبوا ِإَلى اللَّ
كُْم ُتْفِلُحوَن"؛ و به زنان باایمان بگو چشملَ  هاى خود را (از نگاه  َعلَّ

گیرند، و دامان خویش را حفظ كنند و زینت خود  فرو) آلود هوس
آشكار ننمایند و (اطراف)  -جز آن مقدار كه نمایان است -را

 ).٣١(نور: ینه خود افكنند... س بر را خود هاى روسرى
خاطر جلب مردان  از آرایش و زینت به از وظایف زنان آن است كه

بیگانه دوری جویند و نیز از آشكارساختن مواضع زینت در انظار 
الِحاُت قانِتاٌت حاِفظاٌت : عمومی جلوگیری نمایند یِب بِما لِْلغَ   "َفالصَّ

ُه َو الالَّتی ی فِ  اْهُجُروُهنَّ  وَ  َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتخاُفونَ   َحِفَظ اللَّ
َه  اْلَمضاِجِع َو اْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنكُْم َفالَتْبُغوا َعَلیِهنَّ َسبیًال ِإنَّ اللَّ

). زنان صالح، زنانى هستند كه ۳۴كاَن َعِلیًا كَبیرًا" (نساء: 
اند و در غیاب (همسر) اسرار و حقوق او را، در مقابل  متواضع

د. لذا نشانه همسر نكن حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى
  شایسته، رازدارى، حفظ مال و آبرو و ناموس شوهر در غیاب

 .[29]اوست
در  هر زن و شوهری طبعاً نسبت به یکدیگر:  گذشت عفو و - ۸

کی از علل مهم . یشوند هایی می زندگی خود دچار خطاها و لغزش
صبری زن و شوهر نسبت به  اختالفات خانوادگی عدم تحمل و کم

"َو ْلیْعُفوا َو  فرماید: کریم می  به همین جهت قرآن استیکدیگر 
وَن َأنْ  ُه َغُفوٌر َرحیٌم" (نور:   ْلیْصَفُحوا َأ الُتِحبُّ ُه َلكُْم َو اللَّ ). ۲۲یْغِفَر اللَّ

ها دارید  پس همان گونه كه شما انتظار عفو الهى را در برابر لغزش
ید. آیات فوق باید در مورد دیگران عفو و بخشش را فراموش نكن

درس بسیار بزرگى است براى امروز و فرداى مسلمانان و همه 
هنگام آلودگى بعضى از افراد به گناه و لغزشى، نباید  آیندگان كه به

در كیفر از حد اعتدال تجاوز كرد، نباید آنها را از جامعه اسالمى طرد 
ن باره در دام نمود و نباید درهاى كمك را به روى آنها بست تا یك

 .[30]دشمنان سقوط كنند و در صف آنها قرار گیرند
  

  گیری نتیجه
ترین نهادهای اجتماعی و مقدمه  از آنجا که خانواده یکی از مهم

ورود فرد به جامعه است، ناگفته پیداست که در این نظام، مساله 
تربیت فرزندان، روابط زوجین و حقوقی که هر یک در برابر دیگری 

دارای اهمیت وافر است. لذا قرآن کریم از این نظام و بر عهده دارند، 
موارد فوق غافل نبوده و براساس فرهنگ کاربردی قرآن برای هر 

ای خاص قرار داده که شامل وظایف فرزندان نسبت به  کدام وظیفه
والدین (احسان و نیکی به والدین، احترام، نگهداری و مراقبت از 

دیگر (ایجاد فضای عاطفی، آنان) و وظایف والدین نسبت به یک
برخورد زیبا و دور از تمسخر، مشورت با یکدیگر، خدمت به خانواده 
و مدیریت آن، سفرهای خانوادگی، حفظ عفت و حریم خانواده، 

  دادن، عفو و گذشت نسبت به یکدیگر) است. هدیه
همچنین در روابط اجتماعی و برخورد با دیگران نیز فرهنگ کاربردی 

نده نظامی است که براساس آن حقوقی را بر هر فرد ده قرآن ارایه
داند که  مقرر و هر کس را موظف به رعایت آن در برابر دیگری می

شامل روابط ایجابی (تعدیل در برخورد با مردم بدون درنظرگرفتن 
برخورد برادرانه  اعتقادات آنان، حفظ شخصیت و آبروی افراد،

تار نیکو داشتن، نرمی در گفتن و رف مومنان با یکدیگر، نیکو سخن
، مشورت و صداقت در رفتار و گفتارگفتار، رفتار و معاشرت با مردم، 

وفای به عهد و وعده) و روابط سلبی (عدم استهزاء دیگران، عدم 
، عدم تجسس در امور دیگرانافکنی،  دشمنی با افراد، عدم اختالف

  ت.) اسورزی و خساست عدم بخل ان،عدم تکبر و تفاخر با دیگر
با توجه به نکات فوق و توجه در ارتباطات سلبی و ایجابی پرواضح 
است اگر افراد بر طبق این کتاب آسمانی عمل نمایند و هر یک خود 
را ملزم به رعایت بایدها و نبایدهای قرآنی در این فرهنگ بدانند، 

ای سالم، خالی از تنش، استرس فکری،  باید در انتظار جامعه
بود که تربیت  های اجتماعی و قرآنی  نابهنجاری اخالقی و -رفتاری

  زند. و فرهنگ اسالمی در آن موج می
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