
 

 
 
 

 

آرامش خانواده در پرتو مودت و رحمت با  یشناخت روان−یتیترب لیتحل
 نفس انسان یبه هرم سه بعد ینگاه

 *ییرهنما داحمدیس

 
 چکیده

 داریپا یها شیعواطف و گرا ل،یو باور اص مانیا نیادینظام خانواده از منظر اسالم بر سه رکن بن
 یها از نشانه یکیخانواده را  لیتشک نکهی. قرآن، ضمن اگردد یاستوار برقرار م یو سلوک اخالق

 نیرا محور ارکان مزبور دانسته است. ا یخانوادگ یدر زندگ یاله اتیآ یتجل شمرد، یم یاله
 ۀستیشا تیترب ساز نهیخانواده و زم یآرامش بر فضا تیحاکم یاصل یۀما دست یحضور اله

 نیماب ییارتباط خاص زناشو یبرقرار کسان،ی یانسان تیمرد و زن با هو نشیفرزندان است. آفر
ازدواج در  ۀدر آستان نیزوج نیمودت و رحمت ماب جادیبه آرامش، ا لین ۀزیزن و مرد با انگ

سرشار از آرامش و فراخواندن اهل تفکر به  یخانوادگ یآرمان یبه زندگ دنیبخش دوامت یراستا
از  یکی ۀو گسترش آن به مثاب یتا بالندگ لیتشک ۀدر خصوص نظام خانواده، از مرحل دنیشیاند

 میرا ترس شیاز حضور خو یآنها پرتو انیهستند که خداوند با ب یا موارد چهارگانه ،یاله اتیآ
و با روش  تیب قرآن و اهل یبر رهنمودها هیرو در صدد است با تک شیپ ۀفرموده است. مقال

نشان « روان انسان یرم سه بعده» یۀبه استناد منابع موجود، از جمله با اشاره به نظر ،یاکتشاف
 یساز نهیو نهاد جادیا یبرا یرومندین ۀمودت و رحمت پشتوان تیدهد که دو صفت شخص

شمار  به یخانوادگ یفرزندان در زندگ تیترب یبرا طیو شرا نهیزم یآور آرامش و فراهم
دو نمونه  ۀمثاب مودت و رحمت به گاهینگرش قرآن در رابطه با جا ،یلیتحل نیچن روی. پروند یم

 یاعضا یو رفتار یشیگرا ،ینشیب یها و نقش آنها در گسترش آرامش به ساحت یاله اتیاز تجل
حاضر، از اصول  قیفراتر از تحق یبعد قاتیدر تحق یهشگرتا هر پژو گردد یم نییخانواده تب

 کند. یبردار خانواده از منظر اسالم بهره ۀمشاور یبرا لیتحل نیبرگرفته از ا
آرامشش   ،یاله یۀآ ۀمثاب مودت، رحمت، خانواده به ت،یصفات شخص ،یاله یتجل :یدیکل واژگان
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Educational Psychological Analysis of Tranquility in the 
Family Life Under the Light of Mawadda (Affection) and 

Rahma (Compassion) 
Seyyed Ahmad Rahnamaei

* 

Abstract 

Family life from Islamic point of view is established upon three pillars: novel faith, steady 

morality and firm affections. The Qur’an, considering the family system as one of Divine Signs, 

regards the manifestation of the Allah signs in family life as the key excel of these three pillars. 

This divine manifestation is the main instrument for the creation of tranquility over the family 

atmosphere and lays the groundwork for the appropriate and qualified upbringing of children. 

Creating a man and a woman with the same human identity, establishing a special marital 

relationship for them to achieve tranquility, creating affection and compassion between couples 

on the threshold of marriage to continue an ideal family life full of tranquility, and calling people 

who think to think of the family system, from the stage of creation to its growth and his 

develpment as one of the divine signs, these are four things that Allah has drawn a ray of His 

presence by expressing them. Relying on the guidelines of the Qur’an and Ahl al-Bayt (a) and 

using the exploratory method, refering to the available sources, including the ‘three-dimensional 

pyramid of the human psyche’ theory, the present paper aims to show that the two personality 

traits, affection and compassion, are considered as a strong support for creating and 

institutionalization of tranquility and providing conditions for raising children in family life. 

Following such an analysis, the approach of the Qur’an to the place of affection and compassion 

as two examples of divine manifestations and their role in spreading tranquility to the field of 

family members’ insight, attitude, and behavior is explained so that, in his next research, every 

researcher, beyond the current study, can use the principles derived from this analysis for family 

counseling from the perspective of Islam. 

Key Words: Divine manifestations, personality traits, mawadda (affection), rahma 

(compassion), family as a sign of Allah, tranquility as a foundation of education, three-

dimensional pyramid of the human soul 
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 مقدمه

ای کهه گونهه باشد، بههجایگاه رفیعی برخوردار میویژه دین اسالم از  خانواده از منظر ادیان الهی و به
از آیین انتخاب همسر گرفته تها ازدوا  و فرزنهدآوری و  ،های اسالمیسهم کالنی از احکام و ارزش

به صورت دستورالعمل و باید و نباید و یا در چهارچوب شهرو ویهای  و  ،فرزندداری و امرار معاش
نظام خانواده تعلق گرفته است. قرآن در مهوارد متعهددی بهه های زن و شوهر و فرزندان به مسئولیت

ل و احکام جاری آن پرداخته، در همۀ این موارد چتر خدامحوری را بر نظهام ئموضوع خانواده و مسا
مثابهۀ تعیهین  ل خهرد و کهالن خهانواده توسهآ قهرآن در واقه  بههئخانواده گسترانده است. بیان مسا

ههای واری خانواده و تربیت شایستۀ فرزنهدان بهر اسهام آمهوزهراهبردهای اساسی در تشکیل و است
در ادارۀ زندگی خانوادگی و راهکارهای مفید و مؤثری توان به قرآنی است. از درون این راهبردها می

در زندگی دست یافت. در این مقالهه، از میهان صهفات شخ هیت دو تنظیم شرایآ و تأمین آرامش 
نی بر دو راهبرد بنیادین معنویت و اخالق خدامحور بیش از ههر مودت و رحمت مبت 1صفت ُخلقی

کید قرار گرفته است، باشد تا از این رهگذر بتوان به پشهتوانۀ مهودت و  عامل دیگری مورد توجه و تأ
رحمت راهکارهای مهم و اثربخشی را منتسب به هرم سه بعدی روان شامل بینش و گرایش و کهنش 

سهازی زمینهۀ مناسهب بهرای تربیهت فرزنهدان اسهتنبا  و  و فهراهمانسان در راستای ح ول آرامش 
توان به حسب آنچه بیان خواهد استخرا  نمود. بر پایۀ رهنمود قرآن در تشکیل زندگی خانوادگی می

کنشهی  و گرایشهی، شد نسبت آرامش و تربیت را با دو عامل مودت و رحمت در سه ساحت بینشی
های مزبور، آن ههم بها توجهه بهه دو صفت و رسوخ آنها در ساحت ترسیم نمود تا از طریق نفوذ این

درک تجلی حضور الههی در زنهدگی خهانوادگی، اهمیهت نقهش ایهن دوعامهل در زنهدگی مشهترک 
 ش بگذارد.خانوادگی را به نمای

 
 بازخوانی هرم سه بعدی نفس انسان

شمرد. وی در ایهن رابههه طرو هرم سه بعدی نفس انسان را باید از ابتکارات عالمه م باو یزدی بر
 نویسد:می

اى از نفـس داشـ ه باشـ از از قرهـ  منظور درک روشن نفس و براى آنکـه الوـوى وهـژ  به
کنـ ا کـه  ـه  ـ   تشب ه معقول به محسوس کمک گرف هز نفس را به هرمی تشب ه مـی

                                                           

صففات » توان به سه دسته صفاات ُخلقی، انگیزشی و توانشی اشاره کرد.بندی می. از میان صفات شخصیت در یک طبقه1
شوند به اینکفه چفرا یفک نففر صفات انگیزشی مربوط میکند، شوند به اینکه چگونه یک نفر رفتار میُخلقی مربوط می

توانفد کفاری را انمفام ای یا با چه سفرعتی یفک نففر مفیکند و صفات توانشی اشاره دارند به اینکه تا چه اندازهرفتار می
 (.451، ترجمه محمدی، ص1386)فیست، « دهد
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گوه ا  ه     به تنا ب شناخت و برداشـ ی ا ـت کـه مـا از نفـس جانبی دارد. اهنکه می
خواه ا بر ا اس آن قرح پ شنهادى خود را ارائه ده ا هرچند ممکن ا ـت بـا دارها و می

ت ب ش ر معلوم شود که نفس ابعاد ب ش رى دارد و در اهنصورت شب ه به هرمی ا ـت کـه 
ّ
دق

... حال اگر بپر  د چرا به هـرم تشـب ه شـد  و وجـه شـبه آن دو  .ابعاد ب ش رى داش ه باشد
وه ا تشب ه به هرم بدهن لحاظ ا ت که تا نق ـ  رسس هـرم نماهـانور گچ ست؟ در پا خ می

وحدت مقام نفس باشـد کـه همـ   ـ وح مفصـت و م عـّدد بـه اجمـال در آن نق ـه مّ حـد 
اهن هـرم مشـّبه بـه مـا داراى  ـه  ـ   جـانبی ا ـت تـا ر ند. ... شوند ها به وحدت میمی

گـاهی و 1اند از:  که ب رت ب عبارت گانه آن باشدنماهانور شئون مخ لف نفس و ابعاد  ه . بعد آ
 (.33−32ز ص1391. بعد محبت ... )مصباح هزدىز 3. بعد قدرت ...؛ 2شناخت نفس ...؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ههای انسهان هرمهی شهکل باشهد و نهه کنهد خواسهتهبر همین اسام، عالمه م باو توصیه می
 دارد:مکعبی شکل. وی در توجیه این سخن چنین ایهار می

هاى برخی از افـراد داراى   سـ می ا ـت و شـب ه هـک هـرم ا ـت. در م موعـه خوا  ه
اى وجـود دارد کـه در قاعـد  اهـن هـرم هاى پهـن و گسـ رد هاى اهن افراد خوا  هخوا ت

ها شامت تأم ن زندگیز ترب ت فرزندز ر  دگی به همسـرز مسـائت امن ـت ا ت. اهن خوا  ه
شـود و تـا بـه رسس هـرم تـر مـیها در     بـاتترى جمـ شود. اهن خوا  هداخلی و... می

هـاى آنها ـت. امـا کسـان کنند  همه خوا  ه ر د که هک نق ه ا ت و آن نق ه تع  نمی
دهورى ن ز وجود دارند که فکرشان مانند مکعب ا ت که الب ه اهن مکعب ن ز ممکن ا ـت 

راى اهـن افـراد هـدس ا ـت و چند روهه داش ه باشد. در اهن روهکرد چند چ ز در کنـار هـا بـ
ر ند. اگر ما اهن مسـئله را در ـت تصـور کنـ ا و گا  ن ز به هک هدس و هک نق ه نمیه چ

هاهمان باهد به شکت هک هرم در هک نق ه م مرکـز شـود و  ـعی کنـ ا بدان ا همه فعال ت
د اگـر اهـا؛ هعنـی باهـمان را بر هم ن ا اس تنظ ا کن از را  در ت را در پ ش گرف ـهزندگی

دهـ از همـه ده ا و ها اگر رسهی میکن ا؛ اگر کارى ان ام میحرفی می زن ا ها  کوت می
براى خدا باشد و نه غ ر آن. هر انداز  انسان کارهاهش فقط براى خـدا باشـدز مقـامش نـزد 
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رود و هر قدر برخالس اهن باشدز مقامش تنزل هاف ه تا جـاهی کـه از چارپاهـان تر میخداز بات
 ز  خنرانی(.25/5/1397)مصباح هزدىز  !بدتر می شود. فقط براى خدان ز 

سعی مقاله بر این ست که با نگاهی به الگوی خهانوادۀ بهنجهار و تجلهی انهوار الههی بهر نظهام 
خانواده و با نظری به طرو هرم سه بعدی نفس انسان به تفسیری که بیان گشت آرامش خانواده را در 

شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، تسری  روان−از جنبۀ تربیتی پرتو مودت و رحمت خدادادی
چنهین اثرپهذیری جامعهه و مآثار ارزشمند این دو خ لت شایسته به تربیت فرزنهدان و نوادگهان، ه

 فرهنگ و منش اجتماعی را از این دو ارزش واال تبیین نماید.
 

 تجلی آیات الهی در نظام خانواده

ل مهرتبآ بها آن، ئدهندۀ زندگی مشترک خانوادگی و طهرو مسها عناصر تشکیلقرآن، ضمن اشاره به 
سهح برداشت از چنین زنهدگی را  مثابۀ آیاتی از آیات الهی تلقی کرده است تا اوالا  نظام خانواده را به

آن را گواهی بر وجود با عظمت و سراسر رحمت و حکمهت و کمهال و جمهال و  ارتقا بخشد و ثانیاا 
ههای در بعد معرفت با تفکر در خ وص نشانه ش و خالقیت خداوند قرار دهد. انسانتدبیر و آفرین

به حضور خداوند پی خواهد برد و با آیات حکمهت و کمهال برجستۀ الهی در قلمرو تشکیل خانواده، 
و جمال خداوندی آشنا خواهد شد و از این آیات برای ایجاد و تثبیت آرامش خهانوادگی الههام خواههد 

از سورۀ روم معیار این برداشت خواهد بهود. در آیهۀ مزبهور،  21ر این راستا، از باب نمونه، آیۀ گرفت. د
هْن »خداوند چندین مرتبه حضور خویش را به بیان زیر اعالم فرموده است.  هِّ م  هَ  َکم  ََ ََ  ْْ ََ  

ِِ َوِمْن َءاَیاتِه

ن وْا إِکَیَْها َوَجَعَل َبیْنَ  ََْزَواجًا ک تَْسم   ِّْ ِسم  َْ ََنف  و ر  َّْ فِی َذاکَِک کَئَاَیاٍت ک َقْوٍم َیَتَفمَّ ًة إِ ًة َوَرْْحَ َودَّ ِّ مَّ  :(21 ،)روم «م 
1. « ِِ  های علم و حکمت و قدرت و... خداوند؛ ، نایر به نشانه«ِمْن آَیاتِ
ن وا إَِکْیَهها» .2 ْزَواًجا ک َتْسم  ََ  ِّْ ِسم  ََنف  ْن  ِّ م  َ  َکم  ََ یکهدیگر از ، نهایر بهه آفهرینش زوجهین بهرای «ََ

 آرامش؛ ماهیت و با هویتی واحد در راستای نیل به

ةً » .3 ًة َو َرْْحَ َودَّ ِّ مَّ  ، نایر به ایجاد مودت و رحمت بین زوجین؛ «َجَعَل َبْینَم 

4. « َْ و ر  کَِک ََلَیاٍت ک َقْوٍم َیَتَفمَّ َّْ فِی َذَٰ ، نایر به تفکهر در آیهات الههی مهرتبآ بها نظهام آفهرینش «إِ
 زندگی خانوادگی.

گری فرموده است، یعنهی اینکهه از کم چهارمرتبه جلوه دین ترتیب، خداوند در آیۀ مزبور دستب
منظر الهی ازدوا  و تشکیل زندگی خانوادگی خواستی پسندیده و مورد خشنودی خداونهد اسهت و 
تحقق بخش منویات الهی در گسترش نسل انسانی و پیشگیری از مفاسد فردی واجتمهاعی اسهت. 

تهرین داشهتنیباشد، بلکهه دوسهتلحاظ نه تنها در پیشگاه خداوند بسیار ارزشمند میازدوا  بدین 
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شود. چنین برداشتی با روایتی به نقل از پیامبر گذاری میبنای اسالمی است که توسآ زن و مرد پایه
الا ی الا ی مال  ما ُبِنَی ِبناٌء »گردد که فرمودند: تأیید می اکرم الوییِ  فی االسالمِِ اَحالُُّا ا الی ا  ا  «ا َتا
تهر از ازدوا  بنها زد خهدا بنیهانی محبهوب(، از منظر اسالم، در ن383ص ،3،  1413 بابویه، )ابن

از محبهت −نشده است. نقش و تأثیری که اعضای یک خانواده در مرتبۀ نخست بر یکهدیگر دارنهد 
سهاعی در زوجین و والدین و فرزندان و خواهران و برادران نسبت بهه یکهدیگر گرفتهه تها تشهریک م

در سایۀ هیچ نظام و تشکیالت دیگری بهه انهدازۀ نظهام خهانواده  −ل جاری خانوادهئوف ل مسا حل
میسر نخواهد بود. زن و شوهر با شناخت ویای  خود، به سبکی که خداوند تدبیر فرمهوده اسهت، 

دگی سازی مودت و رحمت در ارتبا  با یکهدیگر چتهر آرامهش را بهر فضهای زنه توانند با نهادینهمی
گانهۀ خانوادگی خود بگسترانند و با جانمایی این دو عامل عاطفی در قلمهرو هریهک از اضهالع سهه

روان، در اندیشۀ گسترش و تربیت نسل خود باشند. در این رابهه بایهد انسهان نسهبت بهه جایگهاه و 
گاهی و معرفت الزم و کافی به نهین دست آورد تها در اثهر چ اهمیت تشکیل زندگی مشترک خانواده آ

شناختی میل و گرایش او برای ازدوا  و تشکیل خانواده برانگیخته شود، سپس در راستای تحقق این 
 ر با اراده و اشتیاق گام بردارد.امر خهی

 
 ساز تربیت  دستیابی زوجین به آرامش زمینه نقش هماهنگی سه بعد نفس در

ن وا»َسکن ریشۀ  ضد حرکت و به مفهوم آرامش است و در رابهه با اموری همچون باد و ههوا و  «کَِتْسم 
آنگهاه کهه از شهدت و طوفهانی بهودن و  ،گرما و سرما و باران و خشم و غضب و فشهار و اضههراب

 ،13ق،  1414منظهور،  آید )ر.ک. ابنکار می به ،رسندمانند و به آرامش میبرانگیخته شدن باز می
واسههۀ آن کشهتی بهه تعهادل  شهود کهه بهشتی نیز از این جهت سّکان گفته می(. به سّکان ک211ص
 یابد )همان(. رسد و از حرکت و تالطم ناشی از موا  دریا رهایی میمی

ههها و دچهار انهواع اضههراب پسهران و دختهران جهوان در آسهتانۀ ورود بهه سههن ازدوا  معمهوالا 
نگری در زندگی خویش هستند. آنهان  ناشی از آیندههای ذهنی و روانی و طوفان هیجانات نابسامانی

اند، با مشاهدۀ فرضی کوه مشهکالت ای از زندگی مشترک نیاندوختهویژه نظر به اینکه هنوز تجربه به
ای موارد و شرایآ در اثر غلیان نیروی شهوانی، خود های پیش رو، افزون بر این، در پارهو سردرگمی

تنهایی جسهارت و  بینند. به همین دلیل بهت چند مجهولی زندگی میرا ناتوان از حل و ف ل معادال
فکری و پشهتیبانی دیگهر جرئت الزم را برای ورود به زندگی مشترک نداشته، خویشتن را نیازمند هم

ویژه والدین و خواهران و برادران و در شرایهی محتها  همکهاری دیگهر بسهتگان دور و  بزرگتران، به
 دانند. آشنایان با تجربۀ خویش می نزدیک و حتی دوستان و
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دارد که درصدد انتخاب راهکاری عالوه، اقتضای نیازهای جنسی و عاطفی، آنان را بر این می به
منظور ارضای صحیح و مشروع این قبیل نیازها برآینهد. بها توجهه بهه ههدی دسهتیابی بهه  مناسب به

ن وا إَِکْیَها»آرامشی که قرآن با تعبیر  های آن یاد فرموده است، ازدوا  با حفظ شرایآ و ویژگیاز  «کَِتْسم 
رود )فهی  شهمار مهی ها بهمورد پذیرش شرع و عقل نقهۀ عهفی برای ایجاد آرامش و رف  دلواپسی

 (.183ص ،10 ،  1368قمی مشهدی،  ،129ص ،4ق،  1415کاشانی، 
سهویی و نتیجهۀ ههمگونه که اشارت رفت، آرامش زوجهین بهیش از همهه  در همین راستا، همان

شهناختی انسهان خواههد بهود. ایهن گرایی سه ناحیۀ بینشی، گرایشهی و رفتهاری از نهواحی روانهم
تأثیرپذیری بسته به میزان ثبات این هماهنگی در روان انسان از شخص تا شخ هی دیگهر متفهاوت 

ملکهات نفسهانی ای از دهنهدۀ ملکهه نشهانتواند گانۀ روان میاست. وجود و یهور و بروز ابعاد سه
، چه بسا یهور صهفات در مهورد یهک فهرد اصوالا شده در ذهن و روان و رفتار شخص باشد.  نهادینه

شهود. از بهاب نمونهه، جههد و خهاموش مهیتنها بیان حالی از احوال او باشد، همچون برقی که می
به همراههی و فردی را در نظر بگیرید که تحت تأثیر تبلیغات در خ وص احسان به بیچارگان اقدام 

کند بدون اینکه احسان به فقرا رویۀ او شده باشد. همین صفت احسان ممکن اسهت کمک مالی می
در مورد فرد دیگر انعکام یک عادت روانی و رفتاری بیش نباشد که هر از گاهی بدون التفات الزم 

نانچهه صهفت زنهد. امها چو کافی نسبت به جوانب امر و حتی بدون رغبت و التذاذ از فرد سهر مهی
احسان به مستمندان ملکۀ انسان شد، یعنی آنقدر در روان انسان رسوخ و نفوذ کرد که از حد حال و 
عادت گذشت و به یک ملکه تبدیل شده باشند، در این صورت انساِن برخوردار از ملکۀ احسان بهه 

گاهی و رغبت کامل نسبت به انجام یک امر اقدا کند. صهفتی کهه م میدلخواه و با اراده و التفات و آ
های شخ یتی وی خواهد شد و به این سهادگی زایهل شهدنی ملکۀ انسان شد جزو صفات و ویژگی

نخواهد بود. بر این اسام، مودت و رحمت هنگهامی در زنهدگی مشهترک زناشهویی آثهار مانهدگار 
تربیتی برجای خواهند گذاشت که جزو صفات شخ یت شوند و به صورت ملکه درآینهد. در ایهن 

گانهۀ بینشهی و گرایشهی و کنشهی، و وشش صفات شخ یت نسبت به ابعاد سههپصورت، برحسب 
فکهری و همهدلی و همراههی بهه یههور متناسب با صفات مودت و رحمت به ترتیب سه ملکۀ ههم

 آورند. رسند و زمینۀ گسترش و تربیت و رشد و تعالی فرزندان و سرانجام نسل بشری را فراهم میمی
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 آرامش در سایۀ موّدت؛ ابراز میل و محبت

باشد؛ دوستی و تمایل دو یها چنهد نفهر مودت از ریشۀ ودد )ُوّد( به مفهوم دوگانۀ محبت و تمنی می
ای که حال یکدیگر را تا حد اعلی در همۀ شرایآ مراعات بنماینهد. راغهب گونه نسبت به همدیگر به

از سورۀ  90و آیۀ  1از سورۀ برو  14حکم آیاتی چون آیۀ با اشاره به اینکه یکی از صفات خداوند به 
مثابۀ دوسهتی و عالقهۀ متقابهل خداونهد و بنهدگان صهالح  ودود بودن اوست، ودود بودن را به 2هود،

(. با این وص ، خشنودی خداونهد از 860ق: ص1412خداوند برشمرده است )راغب اصفهانی، 
شود و یا یکهی از لهوازم استنبا  می« اْلَوُدودُ »واژۀ بندگان شایستۀ خویش عن ر دیگری است که از 

(. بهرهمین اسهام، روایهت شهده 165ص ،5،  1367اثیر جزری،  رود )ر.ک. ابنآن به شمار می
خهاطر  فرمود: من نهه از بنهدگان صهغیر خهویش بهه است که خداوند خهاب به حضرت موسی

شهان، کهه مهن ودود شهکور  بزرگهیخهاطر  کوچکیشان غافل هستم و نه از بندگان بزرگ خهویش بهه
3)دوستدار و سپاسگزار و قدردان آنان( هستم.

 

به بیان باال، خداوند مابین زن و شوهر مودتی قرار داد که پیرو آن زوجهین نهه تنهها بهه یکهدیگر 
دهند، بلکه افزون بر عالقمنهدی، نسهبت بهه همهدیگر رضهایت و تمایهل نیهز ابهراز عالقه نشان می

روم یک هدیۀ الهی نایر به ایجاد نوعی عالقهه و دلبسهتگی دو  21آیۀ  ز مودت دردارند. منظور امی
جنس مخال  نسبت به همدیگر است که ضمن متمایل ساختن زن و شهوهر بهه یکهدیگر موجهب 

سهاز گسهترش نسهل انسهانی خواههد بهود. در ههر صهورت، ایهن  رونق و پیشرفت زنهدگی و زمینهه
                                                           

َک َلَشِدیٌد )1 ُه ُهَو ُیْبِدُئ َو 12. ِإنَّ َبْطَش َربِّ  (.14 ،( َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد )بروج13ُیِعیُد )( ِإنَّ

ی َرِحیٌم َوُدوٌد )هود2 ُکْم ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْیِه ِإنَّ َربِّ  (.90 ،. َواْسَتْغِفُروْا َربَّ

3 ِِ فِغیِر ِلِصفَغِرِه َو ََل َعف ِِ الصَّ َه َتَعاَلی َقاَل ِلُموَسی: َأَنا ََل َأْغَفُل َعف فُکوُر )راغف  . ُرِوَی َأنَّ اللَّ اْلَکِبیفِر ِلِکَبفِرِه، َو َأَنفا اْلفَوُدوُد الشَّ
 (.860، ص1412اصفهانی، 
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باید ایجاد شهود و  های بنیادین آرامشای از پایهمثابۀ پایه به ،مندی بین زوجینمندی و رضایتعالقه
بینش و گرایش و کنش زن و شوهر را تحت تأثیر قرار دههد تها غهرص اصهلی از تشهکیل خهانواده و 
گسترش و تربیت صحیح و شایستۀ نسل انسان حاصل گردد. نظر به اهمیت فراوان عن ر مهودت و 

خداوند مندی را رحمت و نقش چشمگیرشان در برپایی زندگی مشترک، رسالت ایجاد چنین عالقه
 خود بر عهده گرفته است.

 
 آرامش در سایۀ رحمت؛ بارش مهربانی و عطوفت

شناختی همیشهه بها نهوعی دلسهوزی و ایههار َرْحم و رحمت در کاربرد زندگی انسانی از جنبۀ واژه
مهربانی همراه است. کاربرد این واژه در رتبۀ الهی تنها بر احسان خدا نسبت به بندگان داللت دارد، 

)ر.ک. حسینی زبیدی، اما مفهومی از دلسوزی به شکل رایج انسانی در مورد خداوند جایگاه ندارد 
دلهی و  نهازک»معنهای  ْحم از ریشهۀ َرْحهم نیهز بهه(. جالب است بدانیم که ُر 274ص ،16،  1414

(. رحمهت 426ص ،1375تفسیر شده است )بسهتانی، « مهربانی که مستلزم آمرزش و نیکی باشد
 شود و هم به بندگان خداوند؛ در مورد خداونهد صهرفاا همچون مودت هم به خداوند نسبت داده می

نهازکی و مورد انسان داللت بر دلسوزی و دل نشان از توجه و احسان و رزق الهی به انسان دارد و در
 (.69ص ،6،  1375توجه و احسان راحم نسبت به مرحوم دارد )طریحی، 

ای اسهت کهه بها یهاهر و بهاطن و جسهم و روو و روان شهخص به عبارتی دیگهر، رحمهت هدیهه
آزاری را از ترین سهح رحمت این است که بتهوان زیهان و یها کنندۀ رحمت سازگار باشد. پایین دریافت

ترین سهح رحمت این است که بتوان حجاب از چههرۀ شخص سزاوار رحمت برطری ساخت و عالی
 (.274ص ،16،  1414حقیقت برگرفت و شخص را با حقیقت آشنا ساخت )حسینی زبیدی، 

داشهت از گهردد تها آن دو، بهدون چشهمرحمت از جانب خداوند میان زن و شوهر برقهرار مهی
دهند و یا زحماتی که بابت همدیگر پاداش خدماتی که در حق همدیگر انجام مییکدیگر، در مقام 

شوند، نسبت به یکدیگر مهربانی بورزند. افزون بهر ایهن، بخشهایش و بخشهندگی وجهه متحمل می
شهوند هها، زن و شهوهر توصهیه مهیمعنایی دیگری از رحمت است که در مواقه  بهروز ناسهازگاری

آرامهش الزم در محهیآ خهانواده  جویی از یکدیگر برنیاینهد تهاد انتقامهمدیگر را عفو کنند و درصد
اعضهای خهانواده از ههم  شان فرو نپاشهد و زنجیهرۀ وابسهتگیتأمین گردد و در نتیجه شیرازۀ زندگی

 نگسلد و زمینه برای تربیت درست و اصولی نسل انسان مساعد گردد.

 
 وجه تمایز مودت و رحمت

بلکه در مواردی شیدایی دختر و پسر نسبت به یکدیگر است که بسهته بهه مندی، مودت نوعی عالقه
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گردد، رحمت اما نهوعی مههرورزی بلوغ جنسی بیشتر در آستانۀ ازدوا  آن دو با یکدیگر شکوفا می
یابهد. ازآنجاکهه است که بیشتر به هنگام نیاز دو طری به همدیگر و یا یک طری به دیگری بروز می

هها ای نامالیمهات و چهالشو به اصهالو قرآن آن مودت اولیه به دلیل پهارهممکن است آن شیدایی 
(، 405−404و  399ص ،1395پور و همکاران،  تدریج رنگ ببازد )ر.ک. ابراهیمی تداوم نیابد و به

خداوند اسام آفرینش انسان را به عن ر دیگری به نام رحمت مجهز و مزین فرمهوده اسهت تها بهه 
بهرداری به یکدیگر از استعداد فهری خویش در مهرورزی نسبت به هم بههره هنگام نیاز زن و شوهر

کنند و زندگی مشترک خویش را تداوم بخشند و با تولید نسل گسهترش دهنهد. بنهابراین، در مهودت 
باشهد. عشق و محبت و شهیدایی نهفتهه نمهی مهربانی و مهرورزی نهفته است اما در رحمت لزوماا 

طرفینهی اسهت؛ تمهایلی کهه دختهر و پسهر را بهرای ازدوا  بها یکهدیگر مودت مستلزم نوعی تمایل 
انگیزاند، در صورتی که رحمت مستلزم نوعی ترحم نسبت به فردی است که از کمالی محروم برمی

برد؛ ترحمی که انسان را به مههرورزی گردیده است و یا از کمبود و نق ی و یا کم و کاستی رنج می
انگیزاند. مودت بیشتر در آغاز راه د نظر به وصفی که بیان گشت برمیو بخشندگی نسبت به فرد مور

است و رحمت بیشتر در امتداد و پایان راه. مودت اغلب دوسهویه اسهت کهه از طهری زوجهین بهه 
یک سویه است و با حالتی از ایثار یکهی از زن و  گردد، در صورتی که رحمت غالباا یکدیگر ابراز می

 (. 351گردد )همان، صاز میشوهر نسبت به دیگری ابر
عالمه طباطبایی مودت را به یهور آثار محبت در ساحت عمل تفسیر کرده، آن را همانند نسبت 
خضوع به خشوع دانسته است. در واق ، از این منظر محبت نوعی احسام و حالت روانی است که 

روز آثار و برایند چنهین پروراند و مودت بانسان در ذهن و خیال و اندیشۀ خویش نسبت به کسی می
محبتی در عمل و سلوک رفتاری محب نسبت بهه محبهوب اسهت، همچنهان کهه خضهوع در برابهر 
خداوند از باب نمونه یهور و بروز آثار خشوع در برابر اوست. خشوع خود حالتی نفسانی ناشهی از 

اشی از مشاهدۀ باشد. رحمت اما در نگاه عالمه حالتی روانی ندرک عظمت و کبریایی حقتعالی می
زدایهی سهخت نیازمنهد کمهک و  محرومیت و ناکامی فرد محروم از کمال است که برای محرومیت

باشد. در نظام خانوادگی زن و شوهر با برخورداری از مودت و محبت نسبت به همراهی دیگران می
فرزنهدان انهد در حهق کوشند تا به پشتوانۀ رحمتهی کهه از درگهاه الههی دریافهت داشهتهیکدیگر می

خوردسالشان که ناتوان از تأمین نیازهای خویش هستند ترحم بورزند و بهرای امهرار معهاش آنهان و 
اندیشهی کننهد. اگهر والهدین از چنهین رحمتهی امنیت و تغذیه و حراست و محافظت از آنهان چهاره

 (.166، ص16،  1371برخوردار نباشند باید شاهد فروپاشی و انقهاع نسل بشر بود )طباطبایی، 
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 تسری مودت و رحمت به نیاکان و نوادگان

یابهد و از منظر اسالم، اهل به مفهوم خانواده با ازدوا  دختر و پسر و تشکیل زندگی مشترک معنا می
گردد. اسالم بر مراعات این حقوق توسآ ههر دو در اثر آن حقوق متقابلی بین زن و شوهر وض  می

داند. گسترش مشترک را رهین رعایت کامل این حقوق میدهی زندگی همسر تأکید ورزیده، سامان
شود و بسته به جنسیت و ترتیب والدت و تعداد فرزنهدان نظام خانواده با تولد اولین فرزند محقق می

تر تر و کارآمدتر و صمیمانهکند. هر اندازه این ارتباطات قویارتباطات خانوادگی رنگ و رو پیدا می
رسهد تهر خواههد بهود. بهه نظهر مهیبخهشای تعلیم و تربیت مهیاتر و نتیجهباشد، کانون خانواده بر

سهازی بهرای تولهد فرزنهد و گسهترش دایهرۀ نظهام  منظور زمینهه مودت و رحمت را به خداوند اساساا 
(. عالمهه طباطبهایی بهه همهان 213ص ،2خانواده بین زن و شوهر برقرار ساخت )ر.ک. همهان،  

زندگی خانوادگی، با تکیه بر اطالق آیه به بیان اهمیت نقش ایبن  مفاد مودت و رحمت مورد نظر در
پهردازد و ایههار دو عامل مهم در تربیت و پیشرفت و رفاه و تعالی زندگی در ساحت اجتماعی مهی

دارد آحاد انسانی در اثر ابراز مودت به یکدیگر زمینه را برای انتشار رحمت و مهربانی نسبت بهه می
 (.166، ص16آورد )همان،  و افراد و جوام  فقیر و نابرخوردار فراهم میضعیفان و مستضعفان 

ازدوا ، به مثابۀ عامل اصلی تشکیل و گسترش نظام خانواده، طهرو و نقشهۀ از پهیش تعیهین یافتهۀ 
 1الهی است. خداوند انسهان را همچهون بسهیاری دیگهر از انهواع موجهودات و اشهیاف جفهت آفریهد.

عیت و هویت یکسان اقتضای جفت بودن موجودات است کهه خداونهد در برخورداری از ماهیت و نو
ِّْ »خ وص انسان با تعبیر  ِسم  ََنف  به این حقیقت ت ریح فرموده است. بهدین بیهان، « )از خودتان( ِمْن 

ِّْ »عبارت  ِسم  ََنف  سهنخی هویهت زن و مهرد داللهت قبل از هر چیز بر یگانگی و هم« )از خودتان( ِمْن 
ساز به هم پیوستگی و ازدوا  زوجین قرار داد. بدیهی است زوجیت مهرد انسان زمینه دارد. جفت بودن
های خاص مردانه و زنانه باشهند تها از رغم یکسانی هویتشان، دارای ویژگی کند که بهو زن، ایجاب می

های خاص متمایز گردند. در ایهن میهان، افهزون بهر یهاهر متمهایز، زوجهین یکدیگر بر پایۀ آن ویژگی
ههایی متفهاوت از یکهدیگر هسهتند. شهرو ایهن تمهایز را کم از جنبۀ ژنتیک نیز دارای کرومهوزوم ستد

توان از مناب  دانش ژنتیک، همچنین از ف ول مربو  به رشهد ژنتیکهی از کتهب روانشناسهی رشهد می
 (.  74−73، ص1381 2،؛ و برک185−184، ص1،  1374استخرا  کرد. )ر.ک. گروه مؤلفان، 

ههای های متمادی پهیش رو تها آینهدههای بسیار دور دور تا نسلشامل نیاکان از گذشتهخانواده 
                                                           

ُروَن )ذاریات1 ُکْم َتَذکَّ ِِ َلَعلَّ ْرَض َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسفَی َوَأْنَهفاراو َوِمفِ ُکفلِّ ؛ (49 ،. َوِمِ ُکلِّ َشْیٍء َخَلْقَنا َزْوَجْی
َ
ِذی َمدَّ اْْل َوُهَو الَّ

َمَرا ُروَن )رعدالثَّ َقْوٍم َیَتَفکَّ َهاَر ِإنَّ ِفی َذاِلَک َلَئاَیاٍت لِّ ْیَل النَّ ِِ ُیْغِشی اللَّ ِِ اْثَنْی ْرَض ؛ (3 ،ِت َجَعَل ِفیَها َزْوَجْی
َ
ِذی َجَعَل َلُکُم اْْل الَّ

َماِء َماءو َفَأْخَرْجَنا ِبِه َأزْ  َِ السَّ ٰی )طهَمْهداو َوَسَلَک َلُکْم ِفیَها ُسُبًلو َوَأنَزَل ِم َباٍت َشتَّ ِ نَّ  .(53 ،َواجاو مِّ

2. Laura E. Berk. 
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نَا َهْب َکنَها ِمهْن باشد. به این دو فراز از دعاهای قرآنی توجه کنید: بسیار دور دور می َْ َربَّ وک و َواکَِّذیَن َیق 

هم   َْ
نَا کِ َْ ٍ َواْجَع ََْعُی  َة  رَّ اتِنَا ق  یَّ ر  ْزَواِجنَا َوذ  گوینهد بارپروردگهارا  (، آنهان کهه مهی74 ،)فرقهانتَِّقَُی إَِمامهًا ََ

همسران و ذریۀ ما از فرزندان و نوادگان ما را نور چشمانمان بخشای و ما را پیشوای پرهیزکاران قهرار 
َعاءِ ده.  نَا َوَتَقبَّْل د  تِی َربَّ یَّ ر  ِة َوِمن ذ  وَٰ ََ ِقیَِّ اکصَّ نِی م  َْ نَا  * َرب  اْجَع ْنِمنَُِی َیهْوَم َربَّ ههم  َْ

هََّوَّ َوکِ
اْغِفهْر کِهی َوکَِواکِ

َساب   وم  اْْلِ (، پروردگار من  مرا و نسل مرا برپادارنهدۀ نمهاز قهرار ده، همچنهین 41−40 ،)ابراهیم َیق 
پها  خواهیم که( بارپروردگارا روزی که میز حسهاب بههدعای ما را اجابت فرما )هنگامی که از تو می

والدینم و ایمان آورندگان ببخشای. جالب اینکه در آیۀ نخست، دو نسهل حاضهر و گردد برمن و می
اند تا یک خانواده را تشکیل دهند و نور دیدگان یکهدیگر باشهند و پیشهوایی آینده به هم پیوند خورده

شهود. پرهیزکاران را آرزو کنند. ذریات در این آیه شامل نسل حاضر و آینده و آمده و هنوز نیامده می
اند تا خانوادۀ اهل نماز را تشهکیل در آیۀ دوم نیز سه نسل حاضر و آینده و گذشته به هم پیوند خورده

دهند و در نتیجه غفران الهی ن یب حالشان گردد. به دلیل همین گسهتردگی طهولی نظهام خهانواده 
هایشهان در یداشتن یاد و خاطرۀ درگذشتگان با یادکردن از خوب است که اسالم این همه بر زنده نگه

( و به همان اندازه و یا بیش از آن بهر اندیشهیدن بهرای تربیهت 202ص ،1382همه احوال )پاینده، 
کیهد  ویژه تربیت بر محبت پیامبر و اهل های شایسته، بهنسل بیت و تالوت قهرآن در ههر شهرایهی تأ
 (.2ص ،، مقدمه1412ورزد )قرشی، می

یل خانواده بیان شد، مودت و رحمت و ایمان و اخهالق در این مرحله نیز همچنان که در آغاز تشک
شهمار  و روابآ عاطفی زن و شوهر از ارکهان ایجهاد آرامهش و تربیهت و گسهترش نظهام خهانوادگی بهه

ْحَسُ  ، به نقل از حضرت امام علی بن موسی الرضا روند. بنا به فرمایش پیامبر اکرممی
َ
اِس   أ   ا نَّ

ْحَسالالُنُ ْ  
َ
ْهِ ی  ِإیَمانالالاأ أ

َ
الالْ  ِبالالل َُ ْ َفُه

َ
َنالالا أ

َ
ْهِ الالِا َی أ

َ
ْ َفُهُ الالْ  ِبل

َ
 (،38ص ،2ق،  1378بابویههه،  )ابههن، ُخُ قالالاأ َی أ

تهر اسهت و نسهبت بهه خهانوادۀ ترین مردم از جنبۀ ایمانی کسانی هستند که اخالقشان شایسهتهشایسته
 ه ایمان و اخالق پیهامبرتر هستم )کنایه از اینکام مهربانترند و من نسبت به خانوادهخویش مهربان
 تر است(. افزون بر این، آن امام همهام در رهنمهود دیگهری بهه نقهل از پیهامبر اکهرماز همه شایسته

ْهِ ِا؛فرمودند:  ْ  ُخُ قاأ َی َخْیُرُکْ  ِِلَ َُ ْحَسُن
َ
َِ اْ ِقَیاَمِة أ ی َمْجِ ساأ َیْو ْ  ِمنِّ َُ ْقَرُب

َ
تهرین شهما از )همان(، نزدیهک أ

 ترین شما و بهترینتان نسبت به خانواده است.در روز قیامت به من خوش اخالق جنبۀ جایگاه
رفتاری نسبت به یکدیگر خلقی و خوشتداوم مودت و رحمت میان زن و شوهر توأمان با خوش

رفتهه بهه تشهکیل ملکهۀ  گردد و رفتهموجب تحول روان هر دو در ساحت بینش و گرایش و کنش می
ای آثار فراوان تربیتی را به دنبال دارد که از جمله برخی انجامد. چنین ملکهآرامش در وجودشان می

 ند از: نسل سالم، زندگی شیرین، دلبستگی بهه زنهدگی مشهترک،ا از آثار دنیوی و اخروی آن عبارت
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های زندگی مشترک، انس و الفت، نجات از جدایی، سالمت جسمی و روانی، تربیت استحکام پایه
ههای مندی از پاداشوروزی، نجات از فشار قبر، و بهره ه، عمر طوالنی، افزایش رزقفرزندان شایست

 (.380−368ص ،1391اخروی )ر.ک. طوسی، 
های متمهادی آنهان از سههح محهدود بدیهی است آثار این مودت و رحمت در نسل بلکه نسل

فت و موجهب خانوادگی فراترخواهد رفت و در سهوو مختل  اجتماعی و مدنی گسترش خواهد یا
گردد رفته رفته افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر بر پایۀ ابراز مهودت و رحمهت رفتهار کننهد. در می

های برخوردار بهه بیچارگهان و درمانهدگان و ضهعیفانی کهه از تهأمین چنین وضعیتی است که انسان
و در نتیجهه  ند با مهر و رحمت و عهوفهت برخهورد خواهنهد کهردا های حیاتی خود ناتواننیازمندی

جامعۀ بشری رو به آرامش و سامانی خواهد رفت و از مفاسد اجتماعی کاسهته خواههد شهد )ر.ک. 
 (.166ص ،16،  1371عالمه طباطبایی، 

 
 رعایت حد اعتدال در ابراز مودت و رحمت

ند برای برخوردار شدن از فرزند صالح و تندرست همواره به درگاه خداوند دعا کنند ا والدین موی 
خوبی ادا نمایند. بدیهی است نادیده انگاشتن این نعمهت بهزرگ  شکرانۀ نعمت فرزند شایسته را به و

هٍََّة فرماید: خهای نابخشودنی خواهد بود. قرآن در این رابهه می ٍِ ْفهٍا َوا هن نَّ هِّ م  َقم  ََ ََ هَو اکَّهِذو  ه 

اهَ  َّمَّ َتَغشَّ ََ َن إَِکْیَها َف هََّم َکهئِْن َوَجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها کَِیْسم  َعهَوا اََ َرهَّ  ََت دَّ ْثَق ََ َّمَّ  ََ  َف
ِِ ْت بِ ِفیفًا َفَمرَّ ََ ًًل  ََْت َْحْ ا َْحَ

اکِِرینَ  وَننَّ ِمَن اکشَّ ها َفَتَعهاَع اَ  َعهَّمَّ  * َءاَتْیَتنَا َصاِْلًا کَّنَم  َ َکهاَء فِهیََّم َءاَتاُه  َ ِ  ک  ا َصهاِْلًا َجَعهًَل َکه َ َّمَّ َءاَتاُه  ََ َف

 َْ و ک  ْْشِ او کسی است که شما را از یک نوع آفرید و جفت او را نیز از همان نوع قرار داد تا با او بهه  ؛ی 
اردار شهد و زمهان آرامش برسد. پس همین که شب با جفت خویش خلوت کرد به حمل سهبکی به

گیری جنین( آن حمل سنگین شد. در این اثنا ههر دو زن و شهوهر  تدریج )با شکل سپری گشت تا به
به درگاه خدا دعا کردند که چنانچه خداوند به آنان فرزند تندرستی عها فرماید، بهه جهّد از شهاکران 

بهرای خداونهد در خ هوص خواهند بود. اما همین که خداوند به آنان فرزند تندرستی عها فرمهود، 
نعمتی که به آن دو عها فرموده بود شریکانی در نظر گرفتند. خداوند از هر شرکی که مردم برایش در 

 (. 190−189 ،)اعرای نظر بگیرند مبراست
منظور از شرک در این آیه نوعی شرک خفی است که در حل و ف ل امور جاری زنهدگی انسهان 

ایهن در »د و برای غیرخدا به اندازۀ خدا نقش و عاملیت قایل است. دهغیر خدا را کنار خدا قرار می
نوع بشر بسیار معمول است چون در مخم ه و ال عالجی واق  شود به خدا روی آورد و چون از بال 

 (.29ص ،4ق،  1412)قرشی بنایی، « گرددی یابد باز به عوامل متوسل شده و مشرک مییرها
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دین در درجۀ اول این اسهت کهه بها ایمهان و اخهالق و رفتهار از منظر تربیت اسالمی، نقش وال
شایسته و ابراز مودت و رحمت بایسته تالش کنند نور خدا و اولیاف الهی را بهر فضها و جهو خهانواده 

خاطر جلب خشنودی خدا دوست بدارند، نه اینکهه آنهان  بتابانند و فرزندان خویش را برای خدا و به
اش فراموشی خدا و سرانجام از خدا بریدن و گرفتهار ههوای نفهس یجهرا بر خدا برتری بخشند که نت

شدن خواهد بود. از این نگاه، انسان باید به خانواده و خاندانش مودت و رحمت بهورزد، امها نهه تها 
حدی که عالقۀ او به والدین و فرزندان و براداران و خهواهران و همسهران و خانهدان و قهوم و قبیلهه و 

ار بر محبت وی نسبت به خداوند و پیامبر و مجاهدت در راه خدا برتری یابد. قهرآن طایفه و ایل و تب
ِّْ فرماید: در این رابهه هشدار داده، می ت م  ََ ِّْ َوَعِشه م  ْزَواج  ََ ِّْ َو َوان م  َْ ِّْ َوإِ ک  ْبنَاؤ  ََ ِّْ َو ک  َْ َءاَباؤ  ْل إِْ َکا ق 

 َْ َشْو اَرٌة ََتْ وَها َوِِتَ ْفت م  ْمَواٌل اْقََتَ
ََ ِِ َوِجَههاٍد فِهی َو هوکِ  ُ هَن اَِ َوَر ِّ م  بَّ إَِکْیم  ٍَ ََ َکَساَدَها َوَمَساکِن  َتْرَضْوََنَا 

ِقُیَ  ُِ تَّىَٰ َیْأتَِی اَ  بَِأْمِرِه َواَ  ََل ََیَِّْو اْکَقْوَم اْکَفا ٍَ وْا  بَّص   َفََتَ
ِِ بِیَِ )ای پیامبر ما( بگو چنانچه والهدین و  ؛َُ

ایهد و تجهارتی کهه از ران و همسران و طایفه و اموالی کهه بهه چنهگ آوردهفرزندان و برادران و خواه
اید در نظرتان از خهدا و پیهامبر و مجاههدت در راه هایی که به آن دل بستهکسادیش بیمناکید و خانه

ترند، پس منتظر بمانید تا فرمان خدا برسهد کهه خداونهد فاسهقان را ههدایت داشتنیخداوند دوست
کس ایمانش  هیچ»نیز روایت شده که فرمودند:  (. از حضرت امام صادق24 ،ه)توب فرمایدنمی

تر از خویشتن و پدر و مادر و  گردد، تا اینکه خداوند در نزد او محبوب به خداوند خالص و ناب نمی
 (.193−192ص ،1380طاووم،  )ابن« فرزندان و فامیل و همه مردم باشد

 
 نسبت قّوامیت مرد بر زن با ابراز مودت و رحمت 

سهوره نسهاف  34هایی که خداوند مابین مردان و زنان مقرر فرموده است از صدر آیهۀ یکی از نسبت
ََنفَ  فرماید:آید که میدست می به ِّْ َعََلَٰ َبْعٍض َوبََِّم  َل اَ  َبْعَضه  َْ َعََل اکن َساِء بََِّم َفضَّ و ام  َجال  َقوَّ وْا ِمهْن اکر  ق 

...ِّْ ْمَواِِلِ ( به این دلیل که خداوند برخی را بهر برخهی (، مردان قّوام بر زنان هستند )اوالا 34 ،)نساف ََ
فرسها جسهم و های سخت و طاقتدیگر برتری بخشیده است )به مردان بابت انجام کارها و فعالیت

( از این جهت که مردان بخشی از اا تری و توانایی تدبیر بیشتری عها فرموده است و )ثانیروحیۀ قوی
کننهد )و ایهن از جملهه ویهای  و رسهالت اموالشان را )برای معیشت و رفاه همسرانشان( انفاق می

مردان در حق همسرانشان است(. سؤال این است که قوامیت شوهر چگونه با ابراز مودت ورحمهت 
 باشد؟از جانب او نسبت به همسر قابل جم  و توجیه می

مفسران همچون عالمه طباطبایی واژۀ قهّوام را نشهان از فزونهی عقهل و درایهت مهردان  برخی از
دانسته و آن را به سهحی فراتر از نظام و چهارچوب خهانوادگی سهرایت داده و ایههار  نسبت به زنان
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اند زمام آن دسته از امور عام اجتماعی، نظیهر شهئون حکهومتی و قضهاوت و دفهاع و رزم کهه داشته
آیهد و نیروی عقالنی اداره و تدبیر شود مسئولیت خهیری است که از عهدۀ مهردان برمهی سزد بامی

باید به مردان سپرده شود تا به دور از سلهۀ عواط  و احساسهات و امیهال نفسهانی آن را بهه انجهام 
برسانند. جامعه بشری باید بر محور عقالنیت و تدابیر عقلهی اداره شهود )ر.ک. عالمهه طباطبهایی، 

 (. 347ص ،4  
ویژه بها توجهه بهه  طهور خهاص، بهه ایهارات عالمه و سایر مفسران منافاتی با این ندارد که آیه به

دنبالۀ آن، در ساحت خانوادگی مورد مالحظه قرار گیرد و نایر به جایگاه زن و شوهر تفسهیر گهردد. 
قیام، از نظر راغهب اصهفهانی بهه پردازیم. واژۀ قّوام، صیغۀ مبالغۀ با نگاه از این زاویه به تبیین آیه می

گاهی، مالزم و همراه، محافظ تعبیر و تفسیر  معانی اصالو کننده، یاور، نگهدارنده، پایداری توأم با آ
را مهردی دانسهته اسهت کهه همهواره از شهئون و منزلهت « قّوام علی اهله»شده است. وی همچنین 

وادۀ خهویش همیشهه هشهیار و کند و نسبت به خیر و م هلحت خهانخانوادۀ خویش محافظت می
 (.665ص ،1،  1374بیدار است )راغب، 

خوش قامت، نیرومندی که زمام امور را بتوانهد بهه »معنای  قّوام به« فرهنگ ابجدی»نامۀ در واژه
شهود بهه واژۀ قّوام را همچنهان مهی .(710ص ،1375ترجمه شده است )بستانی، ...« دست بگیرد 

یار ایستاده و پایدار و ثابت ترجمهه کهرد. ایهن واژه در ههر صهورت معنای بس حکم مبالغه بودنش به
رو انجهام  داللت بر رسالتی دارد که تحققش نیازمند توانمندی و مقاومت و پایداری اسهت. و ازایهن

طور طبیعی از توانایی فکری  چنین رسالتی از میان دو جنس بر دوش مردان گذاشته شده است که به
بهرای ادارۀ امهوری کهه مسهتلزم پایهداری و اسهتقامت بیشهتری اسهت  و روحی و جسمانی بیشتری

برخوردارند. از آن گذشته صری توان و نیروی فکری و جسهمانی بهرای کسهب درآمهد و پهس از آن 
صری تمام و یا بخشی از درآمد حاصل برای رفاه و معیشت زنان وییفۀ مههم و خهیهری اسهت کهه 

ان آن هم از روی مهودت و رحمهت اسهت. وجهه قَوامیهت نیازمند گذشت و ایثار مردان نسبت به زن
گردد که بیانگر دو وییفۀ سنگینی است که خداوند به م لحت مردان بر زنان از ادامۀ آیه روشن می

 رو، مهردان اوالا  و منفعت زنان و به زحمت و مشقت مردان بهر دوش مهردان قهرار داده اسهت. ازایهن
توانایی بیشتری که خداوند به آنان عها فرمهوده اسهت ند از قدرت و ا برحسب همین رسالت موی 

کم به قدر کفایت برای کسب درآمد  برای ادارۀ زندگی مشترک و تقدیر معیشت استفاده کنند و دست
از درآمدشان برای رفهاه خهانواده  های زندگی تالش و مجاهدت به خر  دهند و ثانیاا و تدارک هزینه

کنده از مودت و رحمت و پیراسته از هرگونه کینهه و با رضایتمندی کامل و خاطری آسوده  و با قلبی آ
تنگ نظری هزینه کنند. خداوند این زحمت و رنج و مرارت را از دوش زنان برداشته است تا آنان نیز 
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اند به سهم خویش با آرامش خاطر با استفادۀ درست از موقعیتی که همسرانشان برایشان فراهم آورده
 گسترش نسل انسانی کوشا باشند. در تولید و پرورش و

بسهیار راهگشهای  با توجه به تحلیلی که بیان گشت، نظر به رهنمودهایی چند از پیامبر اکرم
 آمیز و سرشار از الهای الهی خواهند بود:زندگی مشترک مسالمت

ُة »
َ
ْهِل َبْیِتِا َی ُهَو َمْسُئوٌل َعْنُ ْ  َفاْ َمْرأ

َ
ُجُل َراٍع َعَ ی أ َِ َی ِهالَی ا رَّ ْهالِل َبْیالِ  َبْ ِ َ الا َی ُیْ الِد

َ
َراِعَیٌة َعَ ی أ

شود. زن نیز مرد، سرپرست خانواده است و در مورد اعضای خانواده بازخواست می ؛َمْسُئوَ ٌة َعْنُ  
)ورام بهن « شهود ال مهیؤمحافظ و مراقب خانه و اعضای خهانواده اسهت و در ایهن مهورد از وی سه

 (.6ص ،1،  1369فرام،  ابی
ساَء إالا َکری   َِلهِ ِا َی َخیُرُک  َخیُرکُ » َِ ا نِّ کَر

َ
َنا َخیُرُک  َِله ی ما أ

َ
هاَنُ  َّ إالا َ ئیٌ   ٌ  َی أ

َ
، بهترین شهما ال أ

اش بهتر باشد، و من از همه شما برای خانواده ام بهترم، زنهان را گرامهی  کسی است که برای خانواده
)پاینهده، « مقهدار کند مگهر شهخص َپسهت و بهی نان اهانت نمیدارد، مگر انسان بزرگوار و به آ نمی

 (.1520، و472ص ،1382
« ََ اَرٌة ِ   الوِر ا  الی باِئِر َی یا ع ی: ِخدَمُة ا ِ یاِل َکها ُِ َ َی ُمُ الوُر ا  الَُّ ا الرَّ ِّ ََ ََ ُد ِفالی َیویال ِ َ َی ُیفهالی 

َسناِت َی  َِ َرجاِتَ ا  کننده خشم خداوند  کبیره و خاموشیا علی: خدمت به خانواده، کفاره گناهان  ا دَّ
 (.306ص ،22،  1386)بروجردی، « و مهریه حورالعین و زیادکننده حسنات و درجات است

نیا َیاآلِخالَرةِ » ا ِبِا َخیَر ا دُّ ی َرُجٌل ُیریُد ا  ا
َ
ی َش یٌد أ

َ
یٌق أ ُِ ا ِ یاَل إالا ِصدا یها علهی: بهه  ؛یا ع ی: ال َیخِد

صّدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت را بهرای او  کند مگر خانواده خود خدمت نمی
 (.132ص ،101ق،  1403مجلسی،  ،103ص ،تا)شعیری، بی« خواهد می

دهند که چرا باید مردان قّوامون علی النساف باشند، بلکه فراتهر تنها نشان می نه رهنمودهای نبوی
کشانند. امهور خهیهری چهون پهذیرش مسهئولیت از آن چگونه قَوام بودن مردان را نیز به ت ویر می

خلقی تمام بها  رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی همسر، بهترین پشتیبان برای همسر بودن، با خوش
همسر برخورد کردن و با نیتی پاک و بر پایۀ مودت و رحمت در خدمت همسر قرار گرفتن از جملهه 

رسهند و آرامهش الزم را بهر محهیآ ه ثمر مهیراهکارهایی هستند که با مقاومت و مجاهدت مردان ب
 سازند. همۀ این امور و بیشتر از اینها در رهنمودههای پیهامبر اکهرمفرما میخانه و خانواده حکم

اند. طرو پیش رو به الگویی قرآنی از خانوادۀ بهنجار و تشکیل زندگی مشترک و روابهآ تجلی یافته
سهاز آن در گسهترش و تربیهت جایگهاه و نقهش زمینههمتقابل زن و شوهر بر پایۀ مودت و رحمت و 

 شایستۀ نسل انسان اشاره دارد.:
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خوبی و شایستگی تمام به ارزش و اهمیت زندگی مشترک خهانوادگی  تواند بهانسان هنگامی می
پی ببرد که در خ وص الهای و عنایات خداوندی به مثابۀ آیات تکوینی و تشریعی الهی بهه تفکهر 

َْ »بپردازد. بنا بر ایهارات عالمه طباطبایی در تفسیر  و هر  َّْ فِهی َذکِهَک ََلَیهاٍت ک َقهْوٍم َیَتَفمَّ ، تفکهر در « إ
تکوینیۀ نایر به زندگی مشترک زن و شوهر و مودت و رحمت میان زوجین و تأمل در زوایای  اصول

دارد. بهر ایهن اسهام، عقهل ههر متفکهر و آشکار و نهان زندگی خانوادگی انسان را به شگفتی وامی
اندیشمندی نسبت به تدابیر الهی انجام پذیرفته در گسترش و بقاف و کمال نسل انسهانی در سهاحت 

 (. 167، ص16،  1371ماند )طباطبایی، ی دنیوی و اخروی واقعا حیران میزندگ

 
 گیری بندی و نتیجه جمع

تشکیل زندگی مشترک آن هم به هدی رسهیدن بهه آرامهش روحهی و روانهی، هنگهامی ثمهربخش، 
سهازی چهون مهودت و رحمهت برخهوردار بخش خواهد بود که از پشتوانۀ سرنوشهتماندگار و آرام

چنان مورد توجه ویژۀ خداوند قرار  خانواده بدین وص  با رعایت دو اصل مودت و رحمت آنباشد. 
گرفته است که خداوند این پدیده را از زمرۀ آیات الهی برشمرده و حضور چندجانبۀ خویش را در آن 

 شود،تجلی بخشیده است. این آیه تنها در آیۀ آفرینش زن و مرد برای یکدیگر خالصه و محدود نمی

 ساز گسترش و تربیت شایستۀ نسل بشر در پرتو عنایات و الطاف الهی ناظر به زندگی مشترک خانوادگی زمینه
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های حکمت، قدرت، تدبیر و مدیریت،کمال، جالل و جمال الههی نیهز تواند نایر به نشانهبلکه می
شود زوجین به اهمیت نقش باشد. تأمل و تفکر در آیات آفرینش مرد و زن برای یکدیگر موجب می

و جایگاه مودت و رحمت در زندگی فردی و جمعی بهتر پی ببرند و زمینۀ گسهترش نسهل بشهری را 
 پایۀ این دو خ لت انسانی بیشتر فراهم آورند.  بر

نفهس، انسهان  کنشهی و گرایشهی ،گانۀ بینشیدر واق ، بر اسام طرحوارۀ هرمی شکل ابعاد سه
 هنگامی به پشتوانۀ مودت و رحمت به آرامش مهلوب در زندگی خانوادگی خواههد رسهید کهه اوالا 

در ایجهاد و گسهترش آرامهش در دو  برحسب بعد بینشی نسبت به ارزش این دو صهفت و نقهش آن
گاه باشد؛ ثانیاا  سهح زندگی خانوادگی و اجتماعی کامالا  گهاهیش بهه جانهب مهودت و  آ برحسهب آ

از جنبۀ کنشی بابت ایجاد و تثبیت مودت و رحمهت در ههر دو  رحمت میل و گرایش پیدا کند؛ ثالثاا 
کیهد بهر اهمیهت رعایهت مه سهح زندگی تالش و جدیت به ودت و رحمهت در تعامهل کار بندد. تأ

اش انسانی مابین زن و شوهر از سهح ارتبا  این دو تن در آغاز زنهدگی مشهترک فراتهر رفتهه، دامنهه
گیرد. بزنگاه مسائل های متمادی برخاسته از این زندگی مشترک را دربر میوجود نسل بعدی و نسل

های بعدی یکی پهس یابد و به نسلتربیتی خانوادۀ نو بنیان از همین نقهۀ حیاتی و کلیدی نشأت می
کند. بدین ترتیب، آفرینش مرد و زن برای تشکیل زندگی مشترک هم حکیمانهه از دیگری سرایت می

 آفرین باشد.  بخش و کمالتواند با رعایت موازین و شرایآ آرامو از روی تدبیر است و هم می
آنهان در نسلشهان تهأثیر ازآنجاکه صفات شخ هیت پهدران و مهادران و خلهق و خهو و سهیرت 

گذارد، چنانچه والدین وجودشان سرشار از مودت و رحمت باشد و در حالتی از عشق و محبت می
به یکدیگر اقدام به فرزندآوری و تربیت فرزند کنند و در دوران پرورش نسل خویش بر ابراز مودت و 

تهوان بهه دار بماننهد، مهیرحمت مابین خود از یک طری و مابین خود و فرزندان از طری دیگر پایه
تنهها آرامهش و سهالمتی  ها و جوام  شایسته امیهدوار بهود. از آن گذشهته، نهه یهور و گسترش نسل

جامعه نیز رهین انتشار و فراگیر شدن  روانی و سالمتی روحیروانی خانواده، بلکه آرامش و −روحی
تر گسترش یابد، جامعه باشد؛ هرچه مودت و رحمت میان افراد یک جامعه بیشمودت و رحمت می

تری برخوردار خواهد شد. ادامهۀ بررسهی در ایهن خ هوص مجهال از میزان و سهح سالمتی عالی
جانبهه نگهر  تواند موضوع یک پژوهش مستقل و همهطلبد. چنین مبحثی به تنهایی میدیگری را می

 قرار گیرد. 
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، محقق و م هحح: غفهاری، علهی طن ال گحضرس دلفقیه ،(ق 1413) ابن بابویه، محمد بن علی .4
 دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.قم، اکبر، 

انتشهارات  :قهم−ایران ،دۀا حضار )ترجمه ف ح دلسائل( (،1380)موسی  بن طاووم، علی ابن .5
 ان اری. 

تحقیههق و ت ههحیح: جمههال الههدین  ،لساااأ دلباارا (،ق1414 )مکههرم  منظههور، محمههدبن ابن .6
 دار صادر، دار الفکر للهباعه و النشر و التوزی . میردامادی، بیروت: 

، ترجمهۀ یحیهی سهید محمهدی، رودوشنا ی رشه )دد لقاح تا کااۀکی( (،1381)برک، لورا ای  .7
 ارسباران.تهران: نشر 

، تحقیق و ت هحیح جمعهی از محققهان، جاطع بحاۀگث دلشیبه (،1386)بروجردی، آقاحسین  .8
 تهران: انتشارات فرهنگ سبز. 

 شارات اسالمی.تهران: انت ،ترجمۀ مهیار، رضا ،فرهنگ دبجه  (،1375)بستانی، فؤاد افرام  .9

 ،(رسهول )مجموعهه کلمهات ق هار حضهرت وهج دلفصااحه (،1382)پاینده، ابوالقاسم  .10
 تهران: دنیای دانش. 

محقق/ م حح:  ،تاج دلبروس طن جادهر دلقاطاس  (،ق1414)حسینی زبیدی، محمدمرتضی  .11
 علی هاللی و علی سیری، بیروت: دارالفکر. 

ت حیح: صهفوان عهدنان  ،طفرۀدت بلفاظ دلقرآأ (،ق1412)محمد  بن راغب اصفهانی، حسین .12
 الدار الشامیه. −دمشق: دار القلم−بیروت ،داوودی

ترجمهه  ،ترجماه و تحقیام طفارۀدت دلفااظ  ارآأ (،1374)محمد  بن راغب اصفهانی، حسین .13
 تهران: انتشارات مرتضوی.  ،خسروی حسینی، غالمرضا
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 ، نج : مهبعه حیدریه.جاطع دألخرار (،تابی)محمد  شعیری، محمدبن .14
 قم: اسماعیلیان. ،دلمیزدأ فی تفسیر دلقرآأ (،1371)طباطبایی، محمدحسین  .15

تحقیهق و ت هحیح احمهد حسهینی  ،طجمع دلرحارگن (،1375)محمد  بن طریحی، فخرالدین .16
 .  مرتضوی  اشکوری، تهران:

 ، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.همسردأ شاگسته (،1391)طوسی، اسدالله  .17

 ترجمههۀ یحیههی ،هااا  شیصاای وظرگااه (،1386)فیسههت، جههس و فیسههت گریگههوری جههی  .18
 سیدمحمدی، تهران: نشر روان. 

تحقیهق و ت هحیح  ،تفسیر دلصاافی (،ق1415)فی  کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی  .19
 حسین اعلمی، تهران: مکتبه ال در.

 تهران: دارالکتب االسالمیه. ، اطاس  رآأ (،ق1412)اکبر  قرشی بنایی، علی .20
تحقیهق و  ،بحار دلرردئابتفسیر کناز دلاه ائم و  (،1368)محمدرضا  قمی مشهدی، محمدبن .21

 درگاهی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات.حسین ت حیح 
تههران: سهازمان  ،1،  رودوشنا ی رشه باا ورارب باه طناابع د ا طی (،1374)گروه مؤلفان  .22

 ها )سمت(. مهالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

بیهروت:  ،تحقیق و ت حیح جمعی از محققهان ،ألوادربحارد  (،ق1403)مجلسی، محمدباقر  .23
 دار إحیاف التراث العربی.

، پایگاه اطالع رسانی آیت الله  ینردوی "فقط برد  خهد"، (1397)م باو یزدی، محمد تقی  .24
 .8068م باو یزدی، شمارۀ 

ترجمهه  ،آداب و اخالق در اسالم ،طجماعه وّرد   (،1369)عیسی  فرام، مسعودبن ورام بن أبی .25
ههای اسهالمی آسهتان قهدم  ترجمۀ محمدرضا عهایی، مشهد: بنیاد پهژوهش ،تنبیه الخواطر

 رضوی. 

 


