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سخن مؤسسه
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دوچندان کرده 
است؛ نظام اسالمی برای تأمین پشتوانه  نظری خود به منظور تصمیم گیری و اجرا، 
باید مبانی علمی الزم را در اختیار داشته باشد و این عرصه ای است که حوزه  علمیه 
یرا بدون گستراندن  در کنار دیگر مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ ز
یکرد اسالمی،  پدید و تولید علوم انسانی با رو مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو
یی به  این نیاز پاسخ مناسب نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی برای پاسخگو
مطالبات روزافزون و برحّق جامعه دینی، آنگاه به اثبات می رسد که در نظر داشت 
یژه علوم انسانی رخ داده  که اواًل، تحوالتی جدید در مجموعه  دانش بشری، به و
، زندگی انسان معاصر به  سبب پیشرفت علوم و فناوری های جدید، 

ً
است؛ ثانیا

، شکل گیری نظام اسالمی، فرصت 
ً
دستخوش تطوراتی شگرف شده است؛ ثالثا

یابد.  دست  خود  اهداف  به  تا  است  داده  قرار  دینی  جامعه   فراروی  را  مناسبی 
ازاین رو، سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی حوزوی برای توانمندسازی نظام 

اسالمی در این باره ضروری می نماید.
»مؤسسه اشراق و عرفان« که فعالیت خود را از سال 1386 با نظارت علمی و 
کید بر اصالت های  یاست عالی استاد علیرضا اعرافی؟ظد؟ آغاز کرده است، در عین تأ ر
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حوزوی، سعی در رفع نیازمندی های معرفتی انسان معاصر دارد. ازاین رو، برنامه های 
کالن خود را »پژوهش در زمینه فقه های نو و فلسفه های مضاف بر مبنای روش 
اجتهادی در راستای نظام سازی اسالمی« ، »پرورش پژوهشگران صاحب نظر در 
عرصه فقه های نو و فلسفه های مضاف و نظام سازی اسالمی« و »اسالمی سازی 

علوم انسانی« قرار داده است تا بتواند نقشی مؤثر در این عرصه داشته باشد.
که شاکله اصلی اجتماع بشری را تشکیل می دهد مورد توجه  بنیان خانواده 
همه ادیان و مکاتب آسمانی و بشری قرار گرفته است و هرکدام بر اساس جهان بینی 
و ایدئولوژی که دارند برنامه ها و اهدافی را برای این نهاد مهم عرضه کرده اند. حیطه 
این ارزش گذاری از نفی کانون متعالی خانواده تا قائل شدن ارزشی واال برای هسته 
 منکر 

ً
ابتدایی و اصلی جامعه در سیالن است. بعضی از مکاتب، خانواده را کامال

شده اند و ادیانی مانند دین مبین اسالم ارزشی بسیار فاخر برای آن قائل شده اند. 
کتاب حاضر تالشی در راستای تبیین نظام خانواده در اسالم از سوی این مؤسسه 

بوده است.
که  اعرافی؟ظد؟  استاد  از حضرت  بر خود الزم می داند  اشراق  انتها مؤسسه  در 
سخنرانی های  و  نمازجمعه  خطبه های  ضمن  در  بحث  این  ارائه  دنبال  به 
اثر داشتند، سپاسگزاری  این  ثمر نشاندن  به  در  پرمحتوا، عنایت خاص  و  شیوا 
ناظر محترم  از تالش های محقق ارجمند حجت االسالم اصغر صفرزاده و  و  کند 

ین این اثر قدردانی نماید. حجت االسالم دکتر سیدنقی موسوی در تنظیم و تدو
امید است صاحب نظران و اندیشه وران دینی، مؤسسه اشراق و عرفان را در 
جهت بهبود تولید آثار علمی آینده، از دیدگاه ها و پیشنهادهای سازنده خود بهره مند 

سازند.
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مقدمه
که شاکله اصلی اجتماع بشری را تشکیل می دهد مورد توجه  بنیان خانواده 
همه ادیان و مکاتب آسمانی و بشری قرار گرفته است و هرکدام بر اساس جهان بینی 
و ایدئولوژی که دارند برنامه ها و اهدافی را برای این نهاد مهم عرضه کرده اند. حیطه 
این ارزش گذاری از نفی کانون متعالی خانواده تا قائل شدن ارزشی واال برای هسته 
ابتدایی و اصلی جامعه در سیالن است. بعضی از مکاتب، خانواده را کامالً منکر 

شده اند و ادیانی مانند دین مبین اسالم ارزشی بسیار فاخر برای آن قائل شده اند.
کتاب حاضر که برگرفته از مباحث آیت اهلل اعرافی؟ظد؟ در خطبه های اول نماز 
جمعه قم )مورخ 1393/10/26 تا 1397/04/01( می باشد به مقوله خانواده از 
یژه ای که  دیدگاه اسالم و تعالیم متعالی آن می پردازد. ایشان با عنایت و دغدغه و
یی نظام سامان مند و سیستماتیک اسالم نسبت  به مقوله خانواده دارند به بازگو

به نهاد مترقی خانواده پرداخته اند.
به همین منظور سلسله مجلداتی با عنوان »نظام روابط خانوادگی در اسالم« 
که آموزه های متعالی و مترقی دین جهانی اسالم را در  یر درمی آید  به رشته تحر
منظومه ای از روابط خانوادگی ارائه دهد. به همین منظور مباحث ذیل در ضمن 

یی خواهد شد: مجلداتی تبیین و واگو



وابط خانوادگی    اصول ر

18

الف( اصول و روابط بین همسران
1. اصول مشترک )کتاب حاضر(

2. اصول مختص شوهر
3. اصول مختص همسر

ب( رابطه پدر و مادر با فرزندان )روابط مشترک و مختص پدر و مادر با فرزندان(
ج( رابطه فرزندان با والدین

د( رابطه خواهر و برادر )فرزندان( با یکدیگر
یشاوندی ه( رابطه خو

بخش اول کتاب حاضر به کارکردها، وظایف، آثار و برکات ازدواج، مسئولیت 
یج آن، آسیب ها و موانع فراروی زندگی مشترک و درنهایت به بیان معیارهای  ترو
درست انتخاب همسر از دیدگاه اسالم پرداخته است. بخش دوم این نوشته نیز 
 بین 

ً
بر 25 اصل از اصول و ضوابط مورد انتظار در میان اعضای خانواده خصوصا

یژه زوج های جوان_ آن را  همسران می پردازد و مدعی است اگر خانواده ها _ به و
سرلوحه زندگی خود کرده کانون گرم خانواده را بر روی آن ها بنا نهند، خانواده ای 
آرمانی و آسمانی خواهند داشت؛ که مرکبی هموار در سیر و سلوک الی اهلل، مأمنی 

آرام برای زندگی و ملجائی برای تربیت نسل سالم و صالح خواهد بود.
اعرافی؟ظد؟  آیت اهلل  بزرگوار حضرت  استاد  از  می دانم  الزم  خود  بر  پایان  در 
از  همچنین  نمایم.  تشکر  و  تقدیر  اساسی  مباحث  این  ارائه  خاطر  به 
حجت االسالم والمسلمین آقای سید نقی موسوی که با نظارت و راهنمایی های 
 سپاس خود را از 

ً
خود بر غنای این نوشته افزودند سپاسگزاری می کنم. ضمنا

که مسئولیت چاپ و نشر  کارمندان و دست اندرکاران مؤسسه اشراق و عرفان 
معارف اهل بیت؟مهع؟ را بر عهده دارند اعالم می دارم.

اصغر صفرزاده
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پیشگفتار
که حوزه علمیه باید به آن بپردازد توسعه ابواب و  از نیازهای امروز جامعه 
زمینه های فقه و اخالق اسالمی است. فقه و اخالق اسالمی سرمایه غنی و 
یادی در اختیار دارد و فقه و اخالق ما متناسب با تحوالت زمان نیازمند رشد  ز
یزی ابواب جدیدی است. فقه امروز نیازمند آن است که هم  و گسترش و پایه ر
ابواب موجود آن توسعه و گسترش یابد و هم ابواب و کتاب های جدیدی در فقه 

یزی شود و این مهم، وظیفه حوزه های علمیه است. طراحی و پایه ر
 نقش حوزه و عالمان دین عالوه بر صیانت و حفظ میراث گذشته، بازسازی 
و عرضه این میراث با تحوالت زمان است. یکی از این قلمروها، قلمرو فقه و 
اخالق خانواده است. فقه و اخالق خانواده جایگاه مهمی در منابع دینی و 
کتاب نکاح و  مصادر روایی ما دارد. بخش هایی از فقه و اخالق خانواده در 
بعضی از کتب دیگر فقهی مطرح شده است؛ اما همچنان مسائل و مباحث مهم 
خانواده وجود دارد که نیاز به گسترش فقه و اخالق اسالمی و در برگرفتن آن ها 

احساس می شود.
در حقیقت باید برخی از مطالبی که در این مباحث عرض می شود جایگاه 
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در  قدم هایی  این که  کند. علی رغم  پیدا  ما  و اخالقی  فقهی  نظام  در  مناسبی 
کاستی های جدی مواجه هستیم.  این زمینه برداشته  شده است، همچنان با 
یم حوزه های علمیه، فضالی جوان، دانشمندان و فقهای بزرگ ما به  امیدوار
گسترش این ابواب و بازسازی فقه متناسب با تحوالت و نیازهای زمان بپردازند.1
که حوزه های علمیه به بحث خانواده از منظر اسالم  لذا نیاز مبرم است 
پیش توسعه  کنند و فقه خانواده و اخالق خانواده را بیش از توجه بیشتری 
که بر پایه مباحث خطبه های اول نماز جمعه قم  کتاب  دهند. ما نیز در این 
و  اصول  بر  و  یم  می پرداز اسالم  منظر  از  خانواده  نهاد  به  است  ین شده  تدو
ضوابط میان همسران از دیدگاه تعالیم و آموزه های متعالی تمرکز می کنیم. بخش 
یج  کتاب از باب مقدمه به ازدواج و آثار و برکات آن، مسئولیت ترو ابتدایی 
این مهم، آسیب های فراروی تشکیل زندگی مشترک و درنهایت به معیارهای 

اساسی انتخاب همسر پرداخته شده است.
مباحث خطبه های اول نماز جمعه های قم به دالیل ذیل به مسئله مهم 

»اصول و ضوابط بین همسران« اختصاص یافته است:
و  پیامبر؟لص؟  سیره  و  حدیث  قرآن،  در  بحث  این  یک سو  از  الف( 
اهل بیت؟مهع؟ از جایگاه رفیعی برخوردار است و انبوهی از آیات و روایات به این 
موضوع مهم پرداخته اند که این امر نشان دهنده نقش مهم و بی بدیل خانواده 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  آن  تأثیر شگرف  و  آدمی  و شقاوت  در سعادت 
انسان ها است. خانواده مانند سلول و هسته بنیادی برای زندگی اجتماعی 
است و سالمت، بیماری و آسیب هایی که متوجه آن است، به طور مستقیم بر 
تمام ساحت ها و شئون مادی و معنوی زندگی هر فرد و جامعه ای اثر می گذارد 
ین،  و به همین دلیل، هم در متون و منابع دینی و هم در علوم و دانش های نو

1 - خطبه 94/05/02.
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کید و بحث فراوان قرار  موضوع خانواده، _این نهاد بنیادی جامعه_ موردتوجه ا
گرفته است و علومی مانند روان شناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی و برخی 
دیگر از علوم اجتماعی به طور مبسوط بدان پرداخته اند. در اسالم نیز برای 
تشکیل خانواده، استانداردهایی معرفی شده است. هر قدر ارکان تشکیل دهنده 
خانواده با آن استانداردها منطبق باشند، به همان مقدار از شایستگی و برتری 

برخوردار خواهند بود.
یت است و سبک  یی دیگر خانواده، مسئله حساس امروز بشر ب( از سو
پایه های  بنیاد و  ارکان این  گوناگون اجتماعی،  زندگی صنعتی و آسیب های 
این ساختمان را سست کرده است و به همین دلیل، یکی از مسائل مهم و از 

دغدغه های درجه اول جهان و نهادهای بین المللی است.
که متوجه  ج( دلیل سوم برای پرداختن به این مسئله، آسیب هایی است 
جدی  نگرانی های  امر،  این  و  می باشد  منطقه  و  کشور  در  خانواده  کانون 
با آفت ها و چالش های مهمی  نهاد خانواده  کنون  ا آورده است.  به وجود  را 
کاهش رغبت به تشکیل خانواده، افزایش رشد  مانند باال رفتن سن ازدواج، 
یفات ازدواج،  طالق، گسترش اختالفات خانوادگی، افزایش تجمالت و تشر
یه های سنگین و بی توجهی به مالک ها و شاخص های معنوی در تشکیل  مهر
و اداره خانه مواجه است و به این ترتیب زنگ های خطر به صدا در آمده است 
و این امر، همه ما را به اهتمامی نو و بازگشت به ارزش های بنیادی اسالم در 

این زمینه فرامی خواند.
که در این خصوص  ازاین رو، از همگان انتظار می رود به سلسله مباحثی 

پرداخته می شود، دل سپرده و توجه نمایند.


