
 هدف از تسکیل ذانواده

 

 

گیری از تمتعات جنزی ازت؛ بلکى در  از نگاه کزانی کى برای ذانواده قدازت قائل نیزتند، هدف اشلی از تسکیل ذانواده، بوره

ها و دالیل متنوع  بزیاری از موارد، هدفی جز این وجود ندارد؛ اما از نگاه قرآن و اخادیث ازالمی، تسکیل ذانواده، دارای خکمت

های تأکید ازالم بر تسکیل  پردازیم در واقع اشول و پایى ها کى در زیر بى آنوا می دینی ازت و این خکمت روانی، اذالقی، اجتماعی و

 .سوند ذانواده و ضرورت تقویت و تخکیم این نواد، سمرده می

 آرامش روانی .1

و من آیاتى ان ذلق »نی ازت: نذزتین خکمت تسکیل ذانواده کى قرآن کریم، آن را با شراخت بیان کرده ازت، رزیدن بى آرامش روا

های او این ازت کى از ]جنس[  لکم من انفزکم ازوجاً لتزکنوا الیوا و جعل بینکم موده و رخمى ان فی ذلک الیت لقوم یتفکرون: از نسانى

رای مردمی کى ذودتان همزرانی برای سما آفرید تا در کنارسان آرام گیرید و میانتان دوزتی و رخمت نواد. آری! در این ]نعمت[، ب

( این آیى بى چند درس موم ذداسنازی اساره دارد کى بى موضوع ذانواده، تقدس 32)روم، « هایی ازت. اندیسند، قطعاً نسانى می

 :بذسد می

الف ـ امکان بقای نزل: نذزتین درس ذداسنازی در این آیى، ذلقت همزر و امکان تسکیل ذانواده و امکان بقای نزل از این طریق 

(. افزون بر این آیى، در چند آیى دیگر نیز، این درس توخیدی تکرار سده 32روم، «)و من آیاتى ان ذلق لکم من انفزکم ازوجا»ازت: 

 :ازت؛ مانند

ـ فاطر الزموت واالرض جعل لکم من انفزکم ازواجا: ذدا پدید آورنده آزمانوا و زمین ازت. از ذودتان برای سما جفتوایی قرار داد. 

 (22)سوری، 

ای آفرید و آنگاه، سما را جفت جفت  وهللا ذلقکم من تراب ثم من نطفى ثم جعلکم ازواجا: ذدازت کى سما را از ذاکی و زپس از نطفى

 (22گردانید. )فاطر، 

درس ذداسنازی ازت.  6موضوع امکان بقای نزل از طریق آفرینش همزر )نى تنوا در مورد انزان، بلکى در مورد انواع خیوانات(، 

اگر کلونی بر یکی از دو لنگى در  7فرماید:  در روایتی از مفضل بن عمر، گزارش سده کى امام شادق)ع( در تبیین این درس می

اند تا با لنگى دیگر، کنار هم آید و  دانی کى آن را زاذتى یووده نشب سده ازت؟ بلکى بى ضرورت میپنداری کى آن، ب آیا می دیدی، 

اش آماده سده ازت تا برای دوام و بقای  بینی کى گویی برای جفت ماده گونى، خیوان نر را می مشلخت )بزتن در( را نتیجى دهد و بدین



تی، از آن فیلزوف نمایان، کى چى زان دلوایسان از این آفرینش سگفت، کور ازت تا بذ نزل، بى هم برزند. پس هالک و ناکامی و نگون

 «.کنند آنجا کى تدبیر و هدفمندی آن را انکار می

در پی، موجب پدید آمدن مرد سده باسد و زپس بى منظور بقای نزل،  تواند باور کند کى اتفاقات کور پی  آری! عقل، از آنجا کى نمی

 .زن پدید آمده باسد، راهی جز اعتراف بى وجود آفریدگار خکیم جوان ندارد سذص دیگری بى نام

گیریم، این ازت کى  زوره روم( می 32ب ـ کانون آرامش زندگی: درس دوم یکتاپرزتی کى در موضوع ذانواده، از آیى یاد سده )آیى 

ای آفریده کى مکمل  گار خکیم جوان، مرد و زن را بى گونىآفرید«. لتزکنوا الیوا»کانون آرامش زندگی ازت:  در نظام آفرینش، ذانواده، 

فرماید:  کنند. عالمى طباطبایی در این باره می آرامش پیدا نمی یکدیگرند و از این رو، تا در کانون ذانواده در کنار هم قرار نگیرند، 

کند و تولید نزل،  ار دیگری را تکمیل میای کى در عمل، هریک، ک هریک از زن و مرد، بى دزتگاه ذاشی مجوز سده ازت، بى گونى»

نفزى ناقص و نیازمند دیگری ازت و از مجموع آن دو، یک واخد تام بى  برآیندی از مجموع آن دو ازت. پس هریک از زن و مرد، فی

دیگری کسیده تواند تولید نزل را موجب سود. بى دلیل همین نقص و نیازمندی ازت کى هریک از آن دو بى زوی  آید کى می وجود می

سود تا با پیوند با او آرامش یابد؛ زیرا هر ناقشی مستاق کمال ذویش ازت و هر نیازمندی بى کزی یا چیزی مایل ازت کى نیاز او  می

 8«را برطرف زازد.

ه ازت کى این جاذبى طبیعی، ضامن اجرایی مدبر خکیم جوان، برای بقای نزل انزان و زایر خیوانات ازت. از امام شادق)ع( نقل سد

گونى لذت و کامیابی در این عمل وجود نداست( بعید نبود کى  اگر مخرک انزان برای زناسویی تنوا تمایل بى فرزند بود )و هیچ»فرمود: 

 9«در این امر آنقدر ززتی کند کى نزل بسر کمیاب و یا بکلی منقطع سود.

ى ظاهراً موضوعی شددرشد مادی ازت، تقدس و ارزش معنوی نکتى موم، اینکى اخادیث ازالمی بى کامیابی در کانون ذانواده ک

 :اند.  بذسیده

سود، اینکى آفریدگار  زوره روم برداست می 32ج ـ کانون مودت و رخمت: زومین درس ذداسنازی در موضوع ذانواده کى از آیى 

تخکیم پیوند ذانوادگی ازت، هرچقدر  خکیم، ذانواده را کانون مودت و رخمت قرار داده ازت. مودت و رخمت، در واقع، جان مایى

 .سود گردد و آرامش بیستری بر زندگی خاکم می تر می مایى تقویت سود، نواد ذانواده مزتخکم این جان

ذداوند متعال بى طور طبیعی، پیمان ازدواج را عامل پیدایش مودت و رخمت قرار داده و از این رو، گزارش سده کى مردی ذدمت 

کند کى هرگز پیش از آن، نى او آن زن را دیده و نى آن  چگونى ازت کى مردی با زنی ازدواج می»با سگفتی گفت: پیامبر)ع( رزید و 

تر از  داستنی گردند، هیچ چیز برای آنوا دوزت سود و همدم می گیرد و مرد بر زن وارد می زن، او را؛ اما همین کى ازدواج شورت می



و »زوره روم( بزنده کردند و فرمود:  32او، بى قرائت این بذش از آیى مورد بخث )آیى  پیامبر ذدا)ص( در پازر« دیگری نیزت؟!

 «.جعل بینکم موده و رخمى: ذداوند، میان سما مودت و رخمت نواد

گیری بیستر از برکات آن، ضروری ازت در جوت تقویت این مودت و  بنابر این، برای هرچى گرمتر سدن کانون ذانواده و بوره

کى از جواتی با « رخمت»و « مودت»ای شورت گیرد. در تبیین فرق میان  های درازمدت و همى جانبى ریزی ادادی، برنامىرخمت ذد

 :اند، گفتى سده ازت کى هم متفاوت

یک. مودت، انگیزه ارتباط در آغاز کار ازت؛ اما در پایان کى یکی از دو همزر، ممکن ازت ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر ذدمتی 

 .گیرد باسد، رخمت، جای آن را مین

 .یابند توانند بى هم ذدمت کنند؛ اما کودکان و فرزندان، در زایى رخمت، پرورش می دو. مودت، در بزرگترهازت کى می

 21زى. مودت، غالباً جنبى متقابل دارد؛ اما رخمت، یک جانبى و ایثارگرانى ازت. 

گاهوای مودت و رخمت ازت کى از یک طرف، دو زوج را بى یکدیگر  بارزترین جلوه ذانواده، یکی از»بى گفتى عالمى طباطبایی)ره(: 

سود کى هر دو، بى ویسه زن، بر فرزندان ذردزال ذود ـ کى در تأمین نیازهای خیاتی ذویش  دهد و از طرف دیگر، باعث می پیوند می

تربیت آنوا اقدام کنند و اگر این مورورزی نبود، نزل بسر  اند ـ مور بورزند و بى پناه دادن، نگوداری، پوسش، تػذیى و عاجز و ضعیف

 22«یافت. گاه امکان خیات نمی سد و نوع انزان، هیچ منقرض می

 زازندگی اذالقی .2

از نگاه قرآن کریم، تسکیل ذانواده بى وزیلى پزر و دذتر جوان، در واقع، بى معنای تویى کردن لباس تقوازت؛ زیرا این کتاب آزمانی، 

یا »فرماید:  کند و می ک زو در کنار لباس و زیورهای تن، تقوا را بى عنوان لباس و زیور جان و ارزسمندترین پوسش، مطرح میاز ی

ای فرزندان آدم! برای سما لبازی فرزتادیم تا سرمگاهتان  بنی آدم قد انزلنا علیکم لبازا یوری زوءتکم و ریساً و لباس التقوی ذلک ذیر: 

 (37)اعراف، « سما باسد؛ ولی لباس تقوا، بوترین ]لباس[ ازت. را بپوسد و زیور

و هن لباس لکم و انتم لباس لون: آنوا لباس سما هزتند و سما »نماید کى زن و سوهر، لباس یکدیگرند:  و از زوی دیگر، تشرید می

 (298)بقره، « لباس آنوایید.

بى روسنی داللت دارند کى تسکیل ذانواده، یکی از بارزترین مشادیق لباس   اگر این دو آیى نورانی در کنار هم مورد تأمل قرار گیرند،

من تزوج اخرز نشف دینى: هر کس ازدواج کند، نشف دینش را خفظ کرده »تقوازت، و از این رو، در خدیث نبوی آمده ازت کى: 

ای وای بر  آورد:  گر سیطانش فریاد برمیهیچ جوانی نیزت کى در نوجوانی ازدواج کند، م»و در خدیثی دیگر آمده ازت کى: «ازت.

 «.من! دو زوم دینش را از گزند من نگى داست. بنابراین، بنده باید در یک زوم دیگر ]دینش[ تقوای ذدا پیسى کند



وادهای پیام آیاتی کى بدانوا اسارت رفت و اخادیث فراوانی هم در موضوع آنوا وارد سده، بى مزئوالن نظام ازالمی )بى ویسه مدیران ن

ها، این ازت کى برای مبارزه ازازی با تواجم زنگین فرهنگی این دوران و پیسگیری از فزادهای تربیتی و  فرهنگی( و نیز بى ذانواده

اجتماعی و کمک بى نزل جوان در جوت زازندگی اذالقی، هیچ اقدامی موثرتر از فراهم آوردن لباس تقوا )یا همان تسکیل ذانواده( 

های فرهنگی برای اشالح و رسد و پویایی جوانان نیز در کنار تویى این لباس تقوا، کارآیی الزم را ذواهند  ت. برنامىبرای آنان نیز

 !داست و ختی ساید بتوان گفت کى بدون آن، تالش برای زازندگی معنوی جوانان، در واقع، آب در هاون کوبیدن ازت

 زازندگی اجتماعی .3

العاده موم و موثر ازت، بلکى در زازندگی جامعى  امین آرامش روانی و زازندگی اذالقی نزل جوان، فوقتسکیل ذانواده، نى تنوا در ت

الفت دلوا و پیوزتگی نزبی قرار داد و   ذداوند وشلت را مایى»انزانی نیز نقش ازازی دارد. از امام هادی)ع( روایت سده ازت کى: 

پیوزت و آن را مایى مور و مخبت زاذت. در این ]پدیده[، برای مردمان،  های ذویساوندی را بى هم ]بى وازطى وشلت[، رستى

 «.هایی ]از قدرت و رخمت ذداوند[ ازت نسانى

بلکى نقش تسکیل ذانواده در تخکیم جامعى انزانی تا جایی ازت کى بر پایى روایتی از امام رضا)ع( اگر هیچ دلیل روسنی از کتاب و 

های ذردمند بى این اقدام موم  ثار و برکات گوناگون اجتماعی آن، برای تسویق و ترغیب انزانزنت، بى اهمیت آن وجود نداست، آ

 .اجتماعی کافی بود

گمان  ای روسن ]از کتاب ذدا[ و زنتی پیروی سده ]از پیامبر)ص( [ و اخادیث فراوان نبود، بی اگر درباره ازدواج و وشلت، آیى»

یساوند، و نزدیک زاذتن افراد دور ]بى یکدیگر[، و الفت بذسیدن میان دلوا، و درهم تنیدن ]آثار و برکاتی چون: [ نیکی کردن بى ذو

های روزگار و پیسامدهای زمانى ]کى ذداوند در ازدواج  خقوق، و افزودن بر جمعیت، و اندوذتن فرزند برای ]رویارویی با[ زذتی

 «.اندیش، بى زوی آن بستابد رغبت نماید و انزان ره یافتى درزت بى این کار، قرار داده ازت، ذود[، کافی بود کى ذردمند دانا، 

 گزترش ایمان توخید .4

خکمت غایی تسکیل ذانواده و هدف نوایی ازالم از این همى تاکید بر تسکیل و تخکیم و تداوم آن، گزترش ارزسوای انزانی، انتسار 

ل انزان، در واقع، مقدمى برای رزیدن بى این هدف بزرگ ازت، و های توخیدی و زرانجام، جوانی سدن ازالم ازت، و بقای نز آرمان

سود کى انزان مومن، زن بگیرد؟ ساید ذداوند بى او فرزندانی روزی  چى چیزی مانع می»خدیث نبوی زیر، اساره بى این خکمت دارد: 

 «.، زنگین کنند«الالى اال هللا»کند کى زمین را از 

 ترین هدف در تسکیل ذانواده ازازی

ذواهد خکمت ازدواج و تسکیل ذانواده را بیان  مومترین نکتى قرآنی در تبیین خکمت ازدواج در قرآن، این ازت کى ذداوند وقتی می

گوید: خکمت ذلقت همزر و تسکیل ذانواده، بقای نزل یا فرزند شالد یا پیسگیری از فزاد یا زازندگی اذالقی و اجتماعی و  کند، نمی



فرماید کى بدون آن، هیچ یک از اهداف ذلقت انزان، قابل تخقق نیزت و  می ازت؛ بلکى بى خکمتی اساره مییا توزعى ارزسوای ازال

توان از جوان انتظار تقوا داست. بدون آرامش روانی، نى نزل زالم و  آن، عبارت ازت از: آرامش روانی. بدون آرامش روانی، نمی

یابد. کاوسوای  های دینی و آرمان توخید، گزترش می افتد و نى ارزش اعی اتفاق میآید، و نى زازندگی اذالقی و اجتم شالد پدید می

های اذالقی و اجتماعی دارد و بیستر جنایات  ای در فزاد دهند کى اضطراب روانی و عدم تعادل روخی، نقش عمده میدانی نسان می

تواند زومی ازازی در  ز این رو تسکیل ذانواده میا 23گیرد؛  ها در میان مجردها و بى دزت آنوا شورت می هولناک و ذودکسی

های اذالقی و اجتماعی ایفا نماید و این، رمز تاکید قرآن و اخادیث ازالمی بر تسکیل ذانواده و تخکیم آن و  آرامش روانی و زازندگی

 .پیسگیری از فروپاسی این کانون مقدس ازت

 :نویستوا پی

 .5454ح  494ص  4کتاب من الیخضره الفیى: ج  .2

اند )ر.  بازان را بى رزمیت سناذتى در خال خاضر، برذی کسورهای غربی و تعدادی از ایالتوای آمریکا، ازدواج همجنس .3

 .(75سنازی ذانواده: ص ک: ازالم و جامعى

کنند و روابط جنزی دارند؛ اما پیمان  زوجوای همذانى، زوجوای غیر همجنزی هزتند کى با هم در یک ذانواده زندگی می .4

کنند بى رزمیت سناذتى سوند  ازدواج ندارند! آنان نیز کى تعدادسان در آمریکا، اروپا، ازترالیا و ژاپن کم نیزت، تالش می

 .(بى بعد 563سنازی، انتونی گیدنز: ص  )ر. ک: جامعى

، عنشر اذتشاشی بودن را ندارند و همى گروه، یک های گروهیی هزتند کى با وجود عنشر تذالف جنزی کمونوا، ذانواده .5

سوند و همى مردان، سوهر همى زنان، و  رو همى زنان، همزر همى مردان دانزتى می این رود. از ذانواده بى سمار می

 .فرزندان نیز فرزندان گروه هزتند و مزئولیت نگوداری از آنان برعوده همى ازت

م، تخت تأثیر برذی دیدگاهوای افراطی، 2:71ین زو و اذیراً از دهى های قرن نوزدهم میالدی بى ا از نیمى

بى عنوان جایگزین ذانواده بى تدریح بى شخنى آمدند و طرفدارانی را از میان جوانان غربی بى   (Communtites)  کمونوا 

بودند کى با یکدیگر ارتباط ذود جذب کردند. این اجتماعات استراکی )زوزیالیزتی(، مستمل بر تعدادی از مردان و زنان 

پردازان سان، نوعی بازگست بى طبیعت و اخیای مجدد کمونوای  جنزی مسترک داستند و روش زندگی آنوا، از دیدگاه نظریى

سد. نفی هرگونى زلطى و قدرت در روابط زن و مرد و نفی اخزاس مالکیت و رقابت، از  اولیى ماقبل تاریر تلقی می

ها نیز در فلزطین «کیبوتص»ت این گروهوا با نواد ذانواده و گرایش آنان بى این الگوی جدید بود. های اشلی مذالف انگیزه

هایی مسابى و بى عنوان جایگزینی برای الگوی ذانواده ذشوشی و مادر مخور کى در جامعى زنتی یوود،  اسػالی با انگیزه

ی نپایید؛ زیرا این الگو در دزتیابی بى اهداف مورد نظر، اهمیت و اعتبار اجتماعی کمونوا دیر  آمدند.  رواج داست، پدید

توفیق چندانی کزب نکرد. در دو همى اذیر، خرکتی تدریجی بى زمت پذیرش هنجارها و ویسگیوای زاذتاری ذانواده زنتی 

 .سود در این اجتماعات استراکی مساهده می

توان گفت کى ضامن بقای  ای نزل انواع گیاهان و ختی میقانون زوجیت، نى تنوا ضامن بقای انزان و خیوان، بلکى ضامن بق .6
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تخقیقات نسان داده میزان ارتکاب جرائم و تنوع و ذطرآفرینی کى در زن نوجوانی و جوانی )پیش از ازدواج( بیش از دیگر  .23

ای ازت زذت پایدار. جرایمی  هزنین ازت؛ لذا جامعى سنازان معتقدند باال بودن زطد جنایت برای طبقات زنی جوان، پدید

سنازی کجروی: ص  بار، تجاوز بى عنف و اعتیاد، باالترین ارقام ذود را در این زنین دارد. )جامعى از قبیل جرائم ذسونت

زال بى باال( بیستر از دیگر  56( همچنین هر چند میزان ذودکسی در آمارهای جوانی، در میانزاالن )418و  3:6

سود کى نزبت ذودکسی در افراد مجرد و  ما با این خال، با اعمال مالخظات آماری، مسذص میگروهوای زنی ازت، ا

 .تنوا، بى مراتب بیستر از متاهالن ازت

زال نیز رو بى افزایش ازت. در ایران مراتب بیستر از متاهالن ازت. البتى میزان  35تا  26البتى میزان آن در رده زنی 

زالگی گزارش سده  41تا  36بیسترین ذودکسی در گروه  و افزایش ازت. در ایران، زال نیز ر 35ـ 26در رده زنی 

سوند، بیش از زنان  دهد. مردانی کى از همزران ذود جدا می ازت. از زوی دیگر، طالق نیز ذودکسی را افزایش می

بى  :29سی، دورکیم: ص برد. )ذودک کسند. مرگ همزر )زن یا سوهر( نیز میزان ذودکسی را باال می مطلقى ذود را می

 .(«منتسر نسده»بعد(. گزارش کار گروه ذود کسی همایش ازالم وآزیب های اجتماعی 

 


