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چکیده
نهاد خانواده ،اصلىترین رکن جامعه و بستر فرهنگهاى گوناگون و زمینهساز خوشبختى و یا بدبختى انسانها و امتها است و
از این رو ،اسالم که برنامه سعادت و تكامل بشر است ،عنایت ویژهاى به سالمت ،رشد و پویایى این نهاد سرنوشتساز دارد.
موضوع خانواده به طور کلى در سه محور ،قابل بحث و بررسى است :تشكیل خانواده ،عوامل تحكیم و تعالى خانواده و نیز
آسیب ها و عوامل فروپاشى آن .اسالم در هر سه زمینه ،رهنمودهاى بسیار مهم و سازندهاى دارد .ما در این پژوهش به روش
توصیفی -تحلیلی و باکنكاش در آیات و روایات درصددیم تا نقش زن را به عنوان یكی از عوامل تحكیم نهاد خانواده مورد
بررسی قرار دهیم .با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان گفت نقش زن در تحكیم نهاد خانواده بسیار مهم است و
مجموعه ای از ویژگی های او مانند خوش زبانی ،مهر ورزیدن و محبت کردن ،خوش اخالق و خوش رفتار بودن ،دیندار بودن او،
انجام مطلوب وظایف مادری خود و پاسداشت حقوق اعضای خانواده ،می تواند موجبات تحكیم نهاد خانواده را فراهم سازد.
واژههای كلیدی :زن ،تحكیم ،نهاد خانواده ،قرآن ،حدیث
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مقدمه
همه ی دستاوردهای علمی و هنری و ....بشر در سایه ی خانوادهای سالم و ایمن پدید آمده است .بدون خانواده نه تنها
هویت انسانی بشر نابود می شود ،بلكه همه ی قدرت های فردی و اجتماعی نیز بی ثمر و نافرجام خواهند ماند .از این رو ملت
هایی که در آستانه ی فروپاشی خانواده قرار گرفته اند ،درصدد حفظ این نهاد مهم برآمده اند.
خانواده ،نهادى است که بر پایه ازدواج مرد و زن ،شكل مىگیرد و با تولید مثل ،توسعه مىیابد .این نهاد ،اساس سازندگى
شخصیت انسان و مهم ترین عامل تكامل جامعه بشر است و از این رو ،اسالم و به خصوص قرآن کریم که برنامه تكامل انسان
است ،براى تأسیس و تحكیم این نهاد سرنوشت ساز و پیشگیرى از فروپاشى آن ،رهنمودهاى بسیار مهمى ارائه کرده است
(محمدی ری شهری .)1389 ،در میان همۀ جوامع و فرهنگ ها ،مكتب حیات بخش اسالم اهمیت و ارزش فراوانی برای نهاد
خانواده قائل است .اسالم خانواده را کانون اخالقی جامعه می داند و معتقد است ارتباطات حاکم بر خانواده ها ،به وجود آورندۀ
تربیت و ارتباطات بین افراد جامعه است .در محیط خانواده ای که براساس معیارهای اسالمی تشكیل شده باشد ،آرامش و
آسایش جسم و جان انسان تأمین می گردد و در سایۀ صفا و صمیمیت و همفكری و همدردی و هماهنگی آن ،خستگی های
عصبی و جسمی زدوده می شود ،از نظر اسالم و قرآن کریم خانواده ها باید کانون عشق و مؤدت و یكرنگی باشند ،زن و شوهر
که هستۀ اصلی کانون خانواده می باشند ،باید نسبت به هم عاشقان دلداده ای باشند که عشق تمام وجودشان را به همدیگر
پیوند داده و آنها را در اعماق جان و دل ،متحد ساخته باشد (رئیسی ،دودمان و صیامی.)1394 ،
 .1بیان مسأله
قرآن کریم برترین نسخۀ زندگی و عالی ترین راهنمای بشر ،برای دست یافتن به حیات طیبه ،بخش زیادی از آیات را به
تنظیم و تقدیس روابط اعضای خانواده ،حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده است .رجوع به این آیات الهی ،انسان
را جهت دست یافتن به عالی ترین راهكارها در تحكیم خانواده هدایت می کند .اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می
کند که با بنیان آن ،در تحكیم و پایدار ی این بنا ،نهایت تالش خود را بكنند و با همان انگیزه که بر تشكیل آن اقدام کردند ،بر
استمرار آن اصرار ورزند تا وحدت و پویایی این نهاد مقدس تا پایان حفظ شود .تأکیدات اخالقی و سفارشات حقوقی قرآن کریم
و روایات گران قدر ائمه طاهرین (ع) ،برای تشكیل ،تحكیم و تعالی خانواده ،بیش از جوانب دیگر حیات بشری است .بلكه در
یک نگاه کلی ،تمامی احكام و دستورهای اسالم به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است (انصاریان.)1382 ،
از نگاه کسانى که براى خانواده قداست قائل نیستند ،هدف اصلى از تشكیل خانواده ،بهرهگیرى از تمتّعات جنسى است؛ بلكه
در بسیارى از موارد ،هدفى جز این وجود ندارد؛ اما از نگاه قرآن کریم ،تشكیل خانواده داراى حكمتها و دالیل متنوّع روانى،
اخالقى ،اجتماعى و دینى است و این حكمتها در واقع ،اصول و پایههاى تأکید اسالم بر تشكیل خانواده و ضرورت تقویت و
تحكیم این نهاد ،شمرده مىشوند (محمدی ری شهری.)1389 ،
خانواده ای که در آن تمامی اعضای خانواده نقش خود را به خوبی ایفا می کنند و به صبر و بردباری و گذشت آراسته اند در راه
رسیدن به کمال و تعالی پیشتاز هستند .در این میان نقش زن به عنوان همسر و مادر و به عنوان مظهر عطوفت ،مهربانی ،پاکی
و ...می تواند در تحكیم بنیان خانواده نقش بسیار مهمی داشته باشد (پرتوی ،امیری ینگجه و پرتوی.)1396 ،
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زن به یک جایگاه مصنوعی و تصنعی و تشریفاتی احتیاج ندارد؛ جایگاهی که دون شأن متانت و سكینه و آرامش روحی اوست.
در طبیعت الهی زن ،آنچنان لطافت و زیبایی و گرمای محبتی وجود دارد که میتواند هم خود را و هم محیط پیرامون خود را به
طرف معنویت ،پیشرفت و علو مقامات علمی و عملی سوق دهد و پیش ببرد .زن در درون خانوده ،عزیز و مكرم و محور مدیریت
درونی خانواده است؛ شمع جمع افراد خانواده است؛ مایۀ انس و سكینه و آرامش است .کانون خانواده به وجود زن آرام میگیرد
و سكینه و اطمینان پیدا می کند ( .بانكی پور فرد ،بی تا).
در یک جامعۀ اسالمی خانواده است که رکن اصلی است ،بنابراین تباهی و از بین رفتن قداست آن باعث انحطاط جامعه و ملت
می شود و بدنۀ جامعه آسیب جدی و غیرقابل جبران می بیند .بنابراین باید به مسئلۀ خانواده بیشتر پرداخت و اهمیت داد .با
پرداختن به نقش زن در تحكیم خانواده ،از منظر قرآن کریم افراد جامعه به اهمیت نقش زن پی برده و نیز ،زنان با وظایف و
مسئولیت هایشان آشنا گشته؛ بنابراین خانواده ای محكم ،سعادتمند و آرام بوجود می آید .با اهمیت دادن بیشتر به زنان و پی
بردن به نقش مهم آنها در خانواده ،به ایجاد یک خانوادۀ سالم و باسعادت کمک می شود .به طور کلی تحكیم و ثبات درونی
نهاد خانواده یكی از ضروریاتی است که باید در برنامۀ خانواده و هم در برنامۀ دولت گنجانده شود .نتیجۀ تحكیم نهاد خانواده،
حاکمیت اصل اعتدال و اخالق و حفظ حقوق همۀ اعضاست .مسائل زنان و جایگاه و نقش آنان در خانواده به خصوص نقش آنها
در تحكیم نهاد خانواده کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
برای این که تحكیم خانواده دچار رخوت و تزلزل نشود ،نیازمند یک سلسله عواملی است که باید دست به دست هم دهند تا
این بنیان بیش از بیش مستحكمتر و بادوامتر شود .از آنجایی که مسائل زنان و جایگاه و نقش آنان در خانواده به خصوص نقش
آنها در تحكیم نهاد خانواده آن هم از منظر قرآن و حدیث کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ما در این پژوهش در صدد این
هستیم که به بیان نقش زن که از اعضای مهم خانواده است ،در این تحكیم بنیان خانواده ،از نگاه قرآن و حدیث بپردازیم.
با مطالعۀ سوابق پژوهش در این موضوع درمی یابیم که بسیاری از پژوهش ها بیشتر به شناسایی عوامل و راهكارهای تحكیم
خانواده پرداخته اند و پژوهش هایی که به نقش خاص زنان در تحكیم بنیان خانواده ،آن هم از منظر قرآن کریم بسیار اندک
است ،به نمونه های مهمی که شباهتی با موضوع ما دارند اشاره می کنیم:
کتاب سبک زندگی اسالمی ،نقش و جایگاه زن در تحكیم خانواده ،اثر رئیسی ،دودمان و صیامی ،نویسنده ها در این
پژوهش ابتدا سبک زندگی از دیدگاه اسالم مورد بررسی قرار داده و سپس مصادیق خانواده های متعالی و راه های حفظ کرامت
زنان در خانواده و جامعه می پردازد.
کتاب تحكیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ،اثر محمد محمدی ری شهری ،نویسنده کتاب را به سه بخش تقسیم کرده در
بخش اول در مورد تشكیل خانواده بحث شده در بخش دوم به عوامل تحكیم خانواده شامل :محبت و مهربانی ،کردارهای نیكو،
تربیت دینی ،پاسداشت حقوق ،تالش برای تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ،پاسخ دادن به نیازهای جنسی و دعا کردن،
پرداخته و در بخش سوم نیز به آسیب های تحكیم خانواده پرداخته است.
پایان نامه با عنوان راهكارهای سالم سازی خانواده از دیدگاه قرآن با تكیه بر تفسیر المیزان و تفسیر نمونه ،اثر نرگس
سعیدی ابواسحقی ،پژوهشگر نتیجه می گیرد که قرآن کریم به خانواده سالم و متعالی پرداخته شده است و توجه جدی به
اهداف و مقاصد تشكیل خانواده قبل از ازدواج و بعد از آن مورد توجه قرار داده است و ذکر می کند که در قرآن کریم مسائلی
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مانند مؤدت و خوش اخالقی ،مدارا و گذشت ،صبر و بردباری ،تأمین رفاه متناسب ،حق همخوابگی و تأمین نیازهای جنسی و
رابطه صحیح فرزندان با والدین و با یكدیگر و...الزمۀ یک خانواده سالم محسوب می شود.
پایان نامه بررسی خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن و حدیث ،اثر زهرا گل محمدی ،نویسنده نتیجه می گیرد تنها خانواده ای
که همه جنبه های یک خانوادۀ مطلوب را دارد ،خانوادۀ حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) است که از مرحلۀ تشكیل
زندگی تا رابطۀ زوجین در خانه و در نهایت تربیت فرزندان که جزء صالح ترین فرزندان عالم هستند ،الگویی است که همگان
می توانند از آن بهره بگیرند و در مورد رفتار و مدیریت خانوادۀ خود از این الگوی ارزشمند استفاده کنند.
مقاله نقش عوامل عاطفی-روانی در تحكیم خانواده از منظر آیات و روایات با رویكرد سبک زندگی اسالمی ،اثر مجید استادی
و محمدرضا ساالری فر ،پژوهشگران نتیجه گرفتند در جنبه عاطفی-روانی ،ابراز محبت ،حمایت روانی ،احترام متقابل ،خوش
بینی ،فروتنی ،بخشش و گذشت ،عیب پوشی ،مهار هیجان های منفی ،قدردانی از یكدیگر ،تأمین نیازهای جنسی همسران و
اجرای برنامه های نشاط بخش در استحكام خانواده نقش دارند .در نتیجه استفاده از مهارت های مبتنی بر سبک زندگی
اسالمی برای تقویت این ابعاد در خانواده و اصالح الگوهای رفتاری به پایداری روابط خانوادگی کمک می کند.
مقاله عوامل تحكیم خانواده در فرهنگ اسالمی ،اثر صالح حسن زاده ،پژوهشگر عوامل بسیاری را که در تحكیم بنیان خانواده
و سرزندگی آن مؤثرند برمی شمارد از جملۀ این عوامل حسن معاشرت در خانواده ،نظم و انضباظ ،وجود روحیۀ مشورت در
خانواده ،صبر و پایداری زندگی ،روحیۀ عفو و گذشت ،حاکمیت صداقت در فضای خانواده ،پرهیز از سوء ظن ،آفت حسد،
رازداری و وفاداری ،مشی با آرامش و بی تكبر ،حلم و بردباری ،ترس از کفر الهی ،دوری از افراط و تفریط ،تواضع ،دوری از
سختگیری و اسراف و نیز احسان به پدر و مادر می باشد.
 .2اهمیت تشکیل خانواده و حکمت آن
در دیدگاه اسال می ،پرهیزکاران و دینداران از اهمیت خانواده و توصیه و تأکید اسالم بر محافظت از آن آگاه هستند و در
انجام وظایف دینی و اخال قی خود در برابر همسر و فرزندان کوتاهی نمی کنند و خانواده را جایگاهی برای تأمین نیازهای مادی
اعضا و تحمل مشكال ت و سختیها را راهی برای رسیدن به تكامل و سعادت اخروی و جلب رضایت حق می دانند ،احادیث و
روایات زیادی در مورد اهمیت تش كیل خانواده وجود دارد که به برخی آنها اشاره می شود :پیامبر اکرم (ص) می فرمایند« :در
اسالم ،هیچ بنایى ساخته نشده که نزد خداى بزرگ ،محبوبتر از ازدواج باشد»؛ (مجلسی .)1379 ،همچنین می فرمایند « :هر
که بر دین من و آیین داوود و سلیمان و ابراهیم است ،اگر توان ازدواج کردن دارد ،باید ازدواج کند»؛ (متقی هندی ،بی تا) .در
جایی دیگری می فرمایند « :هر که آیین مرا دوست دارد ،باید از سنّت من پیروى کند و از جمله سنّت من ،ازدواج کردن
است»؛ (کلینی .)1362 ،همچنین ایشان می فرمایند « :دو رکعت نمازى که مرد متأهل مىخواند ،نزد خداوند ،برتر از هفتاد
رکعتى است که غیر متأهل مىخواند»؛ (مجلسی .)1379 ،امام صادق (ع) می فرمایند« :سه چیز است که مؤمن براى آنها
حسابرسى نمىشود :غذایى که مىخورد ،جامهاى که مىپوشد و همسر شایستهاى که به او کمک مىکند و به واسطه او دامنش
را پاک نگه مىدارد»؛ (کلینی .)1362 ،امام کاظم (ع) می فرمایند« :سه کساند که در آن روزى که سایهاى جز سایه عرش خدا
نیست ،در سایه عرش خدا هستند :مردى که برادر مسلمانش را همسر بدهد ،یا به او خدمت کند ،یا رازى از او را پوشیده بدارد.
ن فَضْلِهِ َو
ن مِنْ عِبادِ ُکمْ َو إِمائِ ُك ْم إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِ ْ
در آیه ای از قرآن آمده استَ « :و أَنْكِحُوا الْأَیامى مِنْ ُكمْ وَ الصَّالِحِی َ
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اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ؛ (نور ،)32 /زنان بىهمسر خود و غالمان و کنیزان درستكارتان را همسر دهید .اگر تنگدستاند ،خداوند آنان را
از فضل خویش بىنیاز خواهد کرد و خداوند ،گشایشگر داناست» .ا ز نگاه قرآن ،خانواده ،مدرسه محبت و دوستی است؛ در آیه
 21سوره روم آمده است« :وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّۀً وَرَحْمَۀً إِنَّ فِی ذَلِکَ
لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ» .از نشانه های او این است که از خود شما جفت هایی برای شما آفرید تا نزد ایشان آرامش یابید و میان
شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت .همانا در این نشانه هایی است برای آنان که می اندیشند .از نگاه کسانى که براى خانواده
قداست قائل نیستند ،هدف اصلى از تشكیل خانواده ،بهره گیرى از تمتّعات جنسى است؛ بلكه در بسیارى از موارد ،هدفى جز
این وجود ندارد؛ اما از نگاه قرآن و احادیث اسالمى ،تشكیل خانواده ،داراى حكمتها و دالیل متنوع روانى ،اخالقى ،اجتماعى و
دینى است و این حكمتها در واقع ،اصول و پایه هاى تأکید اسالم بر تشكیل خانواده و ضرورت تقویت و تحكیم این نهاد،
شمرده مىشوند .از جملۀ این حكمت ها :آرامش روانی ،امكان بقای نسل ،کانون آرامش زندگی ،کانون مؤدت و رحمت (روم/
آیه  ،)21سازندگی اخالقی (اعراف ،آیه  )26و (بقره ،آیه  )187است.

 .3نقش زن در تحکیم نهاد خانواده
خداوند در قرآن کریم ،زن را به عنوان عنصر مهم در آرامش مردان معرفی نموده است و در واقع زن و مرد هر دو در کنار
هم ،باعث تحكیم نهاد خانواده می شود ،این آرامش از طریق ازدواج بین دو طرف به وجود می آید « :هُوَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
ن إِلَیْهَا؛ (اعراف ،)189 /او خدایى است که شما را از یک نفس (جان) آفرید و همسرش را از
ل مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُ َ
وَاحِدَۀٍ وَجَعَ َ
(نوع) او قرار داد تا بدان آرام گیرد» .علت این که اسالم تأکید زیاد به جایگاه و اهمیت زن دارد به خاطر نقشی است که یک زن
در خانواده ایفا می کند ،نقش زن در تحكیم خانواده ابعاد مختلفی همچون نقش اخالقی ،تربیتی و ...دارد.
خوشزبانی ،باعث طراوت و شادابی در زندگی است؛ به زندگی روح میبخشد و آن را از خمودی و بیمعنایی میرهاند.
بدزبانی است که زندگی را تیره میکند و صفای آن را از بین میبرد .خوش زبانی زن نیز در خانواده در مقابل همسر و فرزندان
موجب تحكیم نهاد خانواده می شود .در روایت است « :ثالثه تكدر العیش السلطان الجائر و الجار السوء و المرأه البذیه؛ سه چیز
زندگی را تیره و کدر میسازد :حاکم ستم پیشه ،همسایه بد و زن بدزبان»؛ (مجلسی .)1379 ،از رسول خدا (ص) روایت شده
است « :هر زنی که با زبان ،شوهرش را بیازارد ،خداوند از او نه توبه و نه کفاره و نه عمل خیر دیگری را نمی پذیرد تا آنكه شوهر
خود را از خویش راضی کند ،اگرچه روزها را روزه گیرد و شبها را به عبادت پردازد ،بر ده ها را در راه خدا آزاد کند ،اول کسی
باشد که به آتش جهنم داخل شود»؛ (مجلسی.)1379 ،
مهر ورزیدن و محبت دیدن ،از نیازهایی است که می توان تجلی آن را به صورت های گوناگون در همه ی انسانها دید .تأمین
نیاز عاطفی ،یكی از نقش هایی است که زن در خانواده چه به عنوان همسر و چه به عنوان مادر به خوبی باید ایفا کند .در آیۀ
 21سورۀ روم آمده است « :وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ َموَدَّۀً وَ رَحْمَۀً إِنَّ فی ذلِکَ
لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ؛ و از آیات او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا بواسطه آنها آرامش بیابید و میان
شما دوستی و محبت قرار داد ،همانا در این امر نشانه هایی برای گروهی که تفكر کنند وجود دارد» .امام علی (ع) می فرمایند:
«هرگاه به خانه می آمدم و به چهرۀ فاطمه (س) می نگریستم ،تمام غم و اندوهم برطرف می شد»؛ (مجلسی.)1379 ،
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زن در خانواده می تواند با خوش اخالقی و خوش رفتاری خود در مقابل همسر و فرزندان موجب استحكام نهاد خانواده شود.
اگر زن در خانواده از فضایل اخالقی و رفتاری مانند صداقت ،احترام ،گذشت ،نرم خویی و انصاف بهره مند باشد ،به سادگی از
بسیاری خشونت ها و اختالفات ویرانگر و بسیاری از تنش ها مصون خواهد ماند .پیامبر خدا (ص) می فرمایند« :در روز قیامت،
آن کس از شما به من نزدیکتر مىنشیند که خوشخوترینِ شما باشد و براى خانوادهاش ،بهترین کس باشد»؛ (مجلسی،
 .)1379امام زین العابدین (ع) نیز می فرمایند « :چهار خصلت است که در هر کس وجود داشته باشد ،ایمانش کامل است،
گناهانش از او پاک مىشود و پروردگارش را در حالى دیدار مىکند که از او راضى است ،کسى که به تعهدات خود در برابر مردم
وفا کند؛ زبانش با مردم راست باشد؛ در حضور خدا و مردم ،از هر زشتىاى شرم کند و با خانوادهاش ،اخالق خوش داشته
باشد»؛ (برقی1371 ،ق) .امام على (ع) می فرمایند« :با اخالق نیک ،زندگى ،خوش مىشود»؛ (تمیمی آمدی .)1366 ،پیامبر
اکرم (ص) می فرمایند « :جهاد زن در میدان زندگی همسرداری نیكو است»؛ (کلینی .)1369 ،در جایی دیگر می فرمایند« :
حق مرد بر زن این است که زن مالزم خانه او باشد و به شوهرش دوستی و محبت و دلسوزی کند و از خشم وی دوری گزیند
و آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد و به پیمان و وعده وفادار باشد»؛ (نوری1408 ،ق).
همچنین دینداری زن و تربیت دینی فرزندان توسط والدی ن مخصوصا مادر ،می تواند موجب استحكام نهاد خانواده شود .امام
صادق (ع) می فرمایند« :شخصِ دیندار مىاندیشد و در نتیجه ،آرامش ،وجود او را فرا مىگیرد و خود را کوچک مىشمارد ،پس
به فروتنى مىگراید .قناعت مىورزد ،پس احساس بىنیازى مىکند .به آنچه به او داده شده ،خرسند است و گوشه تنهایى را بر
مىگزیند ،پس ،از دوستان بىنیاز مىگردد .خواهشها را رها مىکند ،پس آزاد مىشود .دنیا را کنار مىگذارد ،پس ،از بدىها در
امان مىمانَد .حسادت را دور مىافكند ،پس دوستى آشكار مىشود .مردم را نمىترساند ،پس ،از آنان نمىترسد .به آنان تعدّى
نمى کند ،پس ،از گزند ایشان در امان است .به هیچ چیز ،دل نمى بندد ،پس به رستگارى و کمال فضیلت دست مىیابد .عافیت
را مىبیند ،پس ،کارش به پشیمانى نمىکشد»؛ (طوسی1414 ،ق) .امام علی (ع) نیز می فرمایند« :دین را در زندگىات سپر
قرار ده و پرهیزگارى را ساز و برگ مرگت»؛ (تمیمی آمدی.)1366 ،
زن می تواند با حفظ خانواده از آسیب های عقیدتی ،اخالقی و رفتاری موجب استحكام نهاد خانواده شود همانطور که در
قرآن کریم سفارش شده است « :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ َو أَ ْهلِیكُمْ ناراً وَقُو ُدهَا النَّاسُ َو الْحِجارَۀُ عَلَیْها مَالئِكَۀٌ غِالظٌ شِدا ٌد
ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَ ُهمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ؛ (التحریم ،)6 /اى کسانى که ایمان آوردهاید ،خودتان و خانوادهتان را از آتشى که
سوخت آن ،مردم و سنگها هستند ،حفظ کنید .بر آن آتش ،فرشتگانى خشن و سختگیراند .ازآنچه خدا به آنان دستور داده،
سرپیچى نمىکنند و آنچه را که مأمورند ،انجام مىدهند» .در آیۀ  32سورۀ طه آمده است « :وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّالۀِ وَ اصْطَبِ ْر
ک وَ الْعاقِبَۀُ لِلتَّقْوى؛ خانواده خود را به خواندن نماز ،فرمان ده و خود بر آن پاى بفشار .از تو
عَلَیْها ال نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُ َ
روزى نمىخواهیم .ما به تو روزى مىدهیم ،و فرجام [نیک] ،از آنِ پرهیزگاران است».
همچنین تأکیدى که بر حق مادر در آیات و روایات (احقاف15 /؛ کلینى )1362 ،مى شود و نیز احكامى که متوجه مادر
است ،به ویژه استحباب شیر دادن فرزند و تقدم مادر در نگهدارى کودکِ پسر براى دو سال و کودک دختر براى هفت سال،
همگى دلیل بر اهمیت وظیفه مادرى و نقش ویژه او در پى ریزى شخصیت و تربیت فرزند است.
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زن در خانواده با پاسداشت حقوق اعضای آن می تواند موجب استحكام نهاد خانواده شود .پیامبر خدا (ص) می فرمایند« :هر
یک از شما که سرپرست است ،درباره زیردستش بازخواست مىشود .مرد ،سرپرستِ خانواده خویش است و درباره آنها از او
بازخواست مىشود .زن نیز سرپرست خانه شوهر خود و فرزندان اوست و درباره آنها از او سؤال خواهد شد»؛ (بخاری ،بی تا).
نتیجه گیری
براساس آیات قرآن و احادیث می توان گفت عوامل گوناگونی در تحكیم نهاد خانواده نقش دارند ،یكی از عمده ترین امور
آشنایی زوجین مخصوصا زن به نقش خود در خانواده است .با توجه به نقش مهمی که زن در تحكیم نهاد خانواده دارد ذکر این
نكته مهم است که کانون مهم نظام تربیتی و عامل هرگونه پیشرفت و ترقی جوامع یا نابسامانی های اخالقی و اجتماعی و دینی
و ...زن است .بنابراین زن باعث مستحكم تر شدن یا نشدن نهاد خانواده است و او با رعایت کردن ویژگی های گفتاری خود
مانند خوش زبانی با همسر و فرزندان و با مهر ورزیدن و محبت کردن با اهل خانه و با خوش اخالقی و خوش رفتاری خود و با
دینداری خود و تربیت دینی فرزندان و با حفظ خانواده از آسیب های عقیدتی ،اخالقی و رفتاری ،انجام مطلوب وظایف مادری
خود و پاسداشت حقوق اعضای خانواده می تواند موجبات استحكام نهاد خانواده را فراهم سازد.
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