
 203-177صص، 21ياپي، پ1396و زمستان  زييشمارة اول، پا ازدهم،يسال  ،»ثيمطالعات قرآن و حد« يپژوهش يدوفصلنامه علم

  
  معروف  شدن نهينقش وفاق خانواده در نهاد

   كريم از منكر از منظر قرآن يريشگيو پ
  

  23/6/9513تاريخ دريافت:                                                                                           اعظم پرچم
  7/2/9613تاريخ پذيرش:                                                                             ياندان انيريفردوس م

  
 

  چكيده  
وجود،  نيمسلمانان است؛ با ا فياز منكر از احكام واجب و جزء وظا يو نه معروفامربه
 ني. در بشوديم هانهياز زم ياريدر بس ،ياله يضهيفر نيا يمانع اجرا يمتعدد ليدال
شدن معروف و برطرف  نهينهادكه منجر به  ييهااز منكر، روش يو نه معروفامربه يهاوهيش

كه  يالزم است به مسائل ن،يبرخوردارند. بنابرا ياژهيو تياز اهم گردند،ينمودن منكر م
خانواده  ،ياجتماع ينهادها نيها وجود دارد، پرداخته شود. در بشدن ارزش يدرون رامونيپ

باشند،  يشتريوفاق ب يخانواده دارا ي. هرچقدر اعضاكنديم فايا نهيزم نيرا در ا ينقش اصل
فرزندان كسب  حيصح تيمعروف و ترب قيشدن مصاد نهينهاد رد يترافزون تيموفق

خانواده، مسائل  ليكه به تشك ميقرآن كر اتياست با توجه به آ درصددمقاله  ني. اندينمايم
كند و نقش  اني(ع) پرداخته، مفهوم وفاق خانواده را باءيانب يخانوادگ يبه آن و زندگمربوط 

  .دينما يو گسترش معروف در جامعه، واكاو ينيد يهارزشا شدنيوفاق خانواده را در درون
  

  واژگان كليدي
   خانواده. ت،ي، معروف، منكر، وفاق، تربكريم قرآن

                                                 
  (نويسنده مسئول)   گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان دانشيار          azamparcham@gmail.com  
 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                fe.mirian@yahoo.com   
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  طرح مسئله
يكي از مسائل و مشكالت پيچيده جوامع كنوني مسلمان، چگونگي اجرا و كاربردي كردن 

نوشتاري  -هاي جديد و متنوع گفتارياخيراً، شيوه هرچندو نهي از منكر است.  معروفامربه
هاي اي در جهان و هجمهمتناسب با امكانات ارتباطي جديد ارائه شده، لكن رشد سريع رسانه

هاي مؤثرتري را براي اجراي اين جانبه دشمنان و مخالفان، روشفرهنگي گوناگون و همه
 كند.فريضه الهي، اقتضا مي

و نهي از منكر، اين  معروفامربههاي بسيار مؤثر و كليدي در كاربردي شدن از روش
ها نهادينه شود. است كه فرزندان از اوايل كودكي با معروف خو بگيرند و در شخصيت آن

را از خانواده خود  معروفامربهچنانكه پيامبر اكرم(ص)، از طرف خداوند مأموريت داشتند كه 
َلَْهيا وَ «آغاز نمايند:  الِة َو اْصَطِربْ  َ اِبلصَّ َ ْه   ).214(شعراء:  »َو أَنِْذْر َعِشَريتََك ااْلَْٔقَرِبنيَ «)؛ 132طه: »(أُْمْر أَ

نهاد خانواده اولين و مؤثرترين جايگاهي است كه مباني زندگي شناسي نيز، از نظر جامعه
سازد؛ ود به جامعه آماده ميآموزد و او را براي وراجتماعي و اصول اخالقي را به انسان مي

شوند(ملوين ال.دفلور و سايرين، ها از دوران كودكي آموخته و نهادينه مياصول و ارزشزيرا 
  ).117، ص1371

ي شخصيت آدمي است. دهندهنهادهاي جامعه و شكل ترينمهمخانواده، يكي از 
بسيار مؤثري در ي خانواده، عوامل مطلوبيت، رضايت، خشنودي، كيفيت و كاركرد بهينه

  م). 1985(الك و ويليامسون،  شكوفايي رشد و پيشرفت اعضاي خانواده هستند
گيرند در ارتباط با مربيان، معلّمان و دوستان خود به كودكان، آنچه را كه در خانه فرا مي

والدين، بر گفتار و رفتار مربي و مواد آموزشي، بر تعليم و  يگذارارزشبرند و حتي كار مي
ها ارزش شدن نهينهاديت فرزندان، مؤثر است. موفقيت والدين، در آموزش اصول اخالقي و ترب

ها و اصول پايبند و با در فرزندان، وابسته به اين است كه والدين تا چه اندازه به آن ارزش
سازي يكديگر توافق داشته باشند. بنابراين، جهت نهادينه شدن معروف و تسهيل دروني

  نمايد.اي را ايفا مي، وفاق خانواده نقش ارزندههاي دينيارزش
 

  عبارتند از:هاست؛ پاسخگويي به آن درصددهاي اصلي كه اين تحقيق سؤال
  شناسي چيست؟مفهوم وفاق خانواده، از ديدگاه قرآن و جامعه -1
هاي ديني و تربيت صحيح فرزندان نقش شدن ارزشوفاق خانواده، چگونه در دروني -2
  دارد؟
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  پيشينه تحقيق
  پيشينه تحقيق، در ارتباط با دو موضوع بررسي شده است: 

كه از مسائل و نهي از منكر عالوه بر اين معروفامربه: و نهي از منكر معروفامربه )الف
تفسيري، حديثي و فقهي مسلمانان بوده، در علم كالم، علم اخالق و مباحث اجتماعي و 

  باشد. سياسي آنان نيز مطرح مي
هاي مرتبط با خانواده، تاكنون تحقيقات بسياري در : در مورد موضوعخانواده )ب
جا كه خانواده و مسائل مربوط به آن، به شناسي و مطالعات ديني انجام شده است. تا آنجامعه

اي مورد بررسي قرار گرفته رشتهاي مستقل درآمده و يا به صورت مطالعات ميانصورت رشته
  شود.، برخي از منابع مربوط به هر دو موضوع، معرفي مياست. در اين قسمت

اهللا حسين نوري كه توسط محمد نوشته آيه "و نهي از منكر معروفامربه"كتاب  -1
محمدي اشتهاردي ترجمه شده است. در اين كتاب، نويسنده ضمن پرداختن به نظرات فقها از 

و نهي از منكر  معروفامربهرده كه هاي علمي، ثابت ك، با ارائه استداللصاحب جواهرجمله 
وظيفه همه مسلمانان است، نه گروه خاص. در اين كتاب، پيرامون خانواده و ارتباط آن با 

  ، مطلبي وجود ندارد.معروفامربه
اهللا صافي نوشته شيخ لطف "و نهي از منكر معروفامربهراه اصالح، با "كتاب  -2

در جامعه، فوايد و آداب آن بيان  معروفمربهاگلپايگاني. در اين كتاب، ضرورت اجراي 
و نهي  معروفامربهگرديده است. راه شناخت معروف و منكر، وظيفه اولياي خانواده در قبال 

از منكر و بعضي از مصاديق معروف و منكر در جامعه و خانواده، جزء مباحث اين كتاب 
  ن مطلبي وجود ندارد.است، ولي در ارتباط با وفاق اجتماعي و وفاق خانواده در آ

نوشته مايكل آلن كوك، اين  "و نهي از منكر در انديشه اسالمي معروفامربه"كتاب -3
هاي اسالمي مانند شيعيان، كتاب در دو جلد ترجمه شده و حاوي نظريات مختلف فرقه

و نهي از منكر است. در اين كتاب،  معروفامربهشافعيان، مالكيان و افاضيه در مورد 
هاي مربوط به اجراي نهي از منكر در جوامع اسالميِ نخستين و تحوالت اسالم جديد رويداد

در اين زمينه بيان شده، ولي در مورد وفاق اجتماعي يا وفاق خانواده و نقش آن در 
  و نهي از منكر مطلبي بيان نشده است. معروفامربه

ب، مباحثي در ارتباط با ، نوشته حسين بستان. در اين كتا"شناسي خانوادهجامعه"كتاب -4
ازدواج و الگوهاي خانواده، قواعد همسرگزيني، كاركردهاي خانواده و عوامل استحكام خانواده 

شناسي و اسالم بيان شده، اما سخني از وفاق خانواده در آن مطرح نگرديده در ديدگاه جامعه
  است.
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نوشته عبداهللا جوادي آملي، در اين كتاب،  "خانواده متعادل و حقوق آن"كتاب  -5
اي ويژه گونهنويسنده به ارزش و جايگاه خانواده و ازدواج در مكتب اسالم و نزد خداوند، به

از حقوق مادي  هرچندسخن به ميان آورده و بر حقوق معنوي و اخالقي زوجين تأكيد كرده، 
ي درباره وفاق خانواده و ارتباط آن با آنان نيز غافل نبوده است، اما در بين مباحث آن مبحث

  وجود ندارد. معروفامربه
نقش وفاق خانواده "تحقيقي در مورد  تاكنونبا مطالعه پيشينه موضوع، مشخص گرديد كه 

انجام نگرفته است. حتي در كتب روانشناسي و  "در نهادينه شدن معروف و پيشگيري از منكر
  وان نقش وفاق خانواده در تربيت فرزندان، يافت نشد. مشاوره خانواده، كتاب يا تحقيقي با عن

  
  مفهوم وفاق، معروف و منكر. 1

شده معروف و پيشگيري از منكر، الزم است تبيين نقش وفاق خانواده در نهادينه منظوربه
رو، در اين قسمت ابتدا واژگان مربوطه از نظر لغت و قرآن، مورد بررسي قرار گيرند. از اين

ي وفاق بيان شده و سپس معاني واژگان معروف و منكر و مصاديق آن دو از نظر مفهوم واژه
  گردد.خالصه تبيين مي طوربهقرآن و حديث، 

  
 مفهوم واژه وفاق .1-1

ريشه واژه وِفاق است. در اصل، چيزهايي كه مرتب و منظم  "َوفََق "در زبان عربي:  "ِوفاق"
د فهو: الَوفَق: لك يشهستند.  و در امتداد يكديگر باشند، داراي وفق ىل تیفاق وا فق  سق م ء م

؛ يعني كاري صواب و طبق مراد انجام شد "َوِفق األمر"). 226، ص5ق، ج1410(فراهيدي، "وفق"
ق، 1414ني بين مردم آشتي برقرار كرد(ابراهيم مصطفي و ديگران، ؛ يع"َوفََّق بََني الَقوم"و 
شناسان همچنين معاني موافقت، مطابقت، توافق و اتفاق را براي واژه وفاق، ). واژه1052ص

  ).383، ص10ق، ج1414؛ ابن منظور، 248، ص5، ج1375اند(طريحي، آورده
). معادل 26نَبأ: »(َجزاًء ِوفاقاً «در آيه در قرآن: مترجمان قرآن، وفاق را  "وفاق"ترجمه و تفسير 

؛ مكارم شيرازي، 582، ص1381اند(مشكيني، هاي موافق، مناسب، موازي و برابر دانستهواژه
  ).1977، ص7، ج1356؛ طبري، 582، ص1373

ِ َو َحَكامً ِمْن أَ «ي در آيه ِ ْه ِْهنِام فَابَْعثُوا َحَكامً ِمْن أَ َ ْن ِخْفُمتْ ِشقاَق ب
ِٕ
َْهنُامَو ا َ ُ ب َّ ِق ا ًا یَُوفِّ ْصال ِٕ

ُرِیدا ا ْن 
ِٕ
نساء: »(ْهِلها ا

به معاني ايجاد سازگاري، توافق و  "یَُوفّق"هاي زن و شوهر اشاره دارد، )؛ كه به حل اختالف35
؛ اسفرايني، 84، ص 1373؛ مكارم شيرازي، 81، ص 1381الفت ترجمه شده است (مشكيني، 

  ). 486، ص 2، ج1375
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َْهنُام«ي: ير آيهدر تفس َ ُ ب َّ ِق ا ًا یَُوفِّ ْصال ِٕ
ُرِیدا ا ْن 

ِٕ
ُق )؛ در مورد مفهوم 35نساء:»(ا از واژه يؤلِّف و  یَُوفِّ

 "یَُوفِّق"خالصه، مفاهيم سازگاري، همبستگي و دوستي از واژه  طوربهالفت استفاده شده است. 
؛ 27، ص3ق، ج1415؛ آلوسي، 508، ص1ق، ج1407شود(زمخشري، در اين آيه استناط مي

  ). 64، ص4، ج1361؛ امين، 70، ص2، ج1372طبرسي، 
را  "وفاق خانواده"در آن آمده، موضوع  "یَُوفِّق"ي مورد بحث از سوره نساء كه واژه در آيه

آن كريم آيات ديگري وجود پس از حل اختالف بين زوجين مطرح نموده است، ولي در قر
تر و متعالي آن داللت دارد. اين مفاهيم در متن دارد كه بر مفهوم وفاق خانواده در معناي كامل

  تبيين گرديده است. "وفاق خانواده از ديدگاه قرآن "مقاله با عنوان 
  

  مفهوم معروف و مصاديق آن در لغت و قرآن .1-2
باشد، سه معنا ذكر شده است: مي "معروف"واژه كه ريشه  "عرف"در منابع لغوي براي 

  ).121، ص2ق، ج1410معروف(فراهيدي،  -3شناخت.  -2بوي خوش.  -1
هر آنچه خوب بودن آن توسط شرع شناخته شود، كلي، معروف عبارت است از  طوربه

كه شرع با آن مخالفتي همچنين هر چه كه خوب بودن آن توسط عقل شناخته شود، بدون اين
البحرين ضمن توضيح معروف در در مجمع). 121، ص2ق، ج1410داشته باشد(فراهيدي، 

الَّ َمْن أََمَر ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف «ي: آيه
ِٕ
كند: معروف اسم جامعي است براي آنچه )؛ بيان مي114نساء: »(ا

شود و معروف در حديث، ضد به عنوان اطاعت خدا، تقرّب به او و نيكي به مردم محسوب مي
  ).93، ص5، ج1375است(طريحي،  منكر آمده

شوند؛ يك دسته، مصاديقي هستند كه از مصاديق معروف در قرآن، به دو دسته تقسيم مي
مشخص شده و دسته ديگر مصاديقي هستند كه با واژگاني غير از آن دو  واژه عرف و معروف

شوند. در اين قسمت به تناسب موضوع، تنها بخشي از مصاديق ) شناخته ميصومو  صلوۀ(مانند 
  شود. دسته اول بيان مي

وُهنَّ اِبلَْمْعُروِف «رفتاري با زنان، در زمينه روابط خانوادگي، خوش اِرشُ رعايت ، )19نساء: »(َو 
)، رعايت حقوق زنان و عملكرد زوجين به هنگام طالق(بقره: 232حقوق مادران شيرده(بقره: 

)؛ جزء مصاديق معروف هستند. در 15) و همراهِي نيكو با پدر و مادر(لقمان: 241و 234-235
)، 53زمينه روابط اجتماعي، اعمال و رفتار شايسته در اطاعت رهبران برحق(نور: 

گفتاري بر اساس شرع و عرف؛ جزء مصاديق معروف ) و خوش12حنه: نيكوكاري(ممت
  ). 21؛ محمّد: 32و 6؛ أحزاب: 263ه: بقر؛ 114و  6است(نساء: 
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شود كه شارع از مفهوم واژگان عرف و معروف، ترجمه و تفسير آيات مربوطه استفاده مي
عالوه بر  "معروف"مقدس، مالك عمل به بعضي از امور را، به عرف واگذاشته است. مصاديق
شود(به داند، نيز ميواجبات و مستحبات شرعي، شامل آنچه كه عرف، شايسته و پسنديده مي

؛ طباطبايي، 353، ص2، ج1361كه شرع و عقل با آن مخالفت نداشته باشد)(امين،شرط آن
  ).289، ص2ق، ج1417؛ طباطبايي، 245و  330، ص2، ج1374

  
  لغت و قرآنمفهوم منكر و مصاديق آن در . 1-3

(ريشه منكر)، درمقابل عرفان است. ناشناخته، زشتي در عمل،  "ََکر"اصل واحد در ماده 
مخالفت، بدرفتاري با ديگران و ترس از معاني منكر است كه در مقابلِ معروف قرار 

  ). 242، ص12، ج1360دارد(مصطفوي،
ف معروف باشد، منكر شناسي و كاربرد اين واژه در قرآن، هر آنچه برخالاز نظر واژه

پرستي قرار است. براي مثال؛ شرك از مصاديق بارز منكر است، كه در مقابل توحيد و يگانه
اِهلُونَ «دارد:  َا الْ ِ تَأُْمُروّينِ أَْعُبُد أَهيُّ َّ )، فحشا در مقابل پاكدامني، كارهاي ناپسند در 64زمر:»(ُقْل أَفََغْريَ ا

  ).90اوز در مقابل عدالت و انصاف قرار دارد(نحل:مقابل كارهاي نيك، و ظلم و تج
گستره مصاديق شود كه با توجه به مفهوم و مصاديق واژگان معروف و منكر، مشخص مي

اين دو واژه در همه ابعاد و شؤون زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي انسان وجود دارد و 
عي است. بنابراين، شايسته بخشي از مصاديق معروف، همان(عرف) يا هنجارهاي مفيد اجتما

هايي مانند تقويت وفاق اجتماعي و خانواده در گسترش مصاديق است كه مؤمنان با روش
معروف و پيشگيري از منكر در جامعه، اقدام نمايند. در اين قسمت، به دليل ارتباط وفاق 

ز نظر خانواده با وفاق اجتماعي، براي تبيين وفاق خانواده، ابتدا به وفاق اجتماعي ا
  شود.شناسي و قرآن، پرداخته ميجامعه
  

  وفاق اجتماعي و وفاق خانواده. 2
نهاد  ترينمهمهاي مختلف تشكيل شده است. خانواده، اي از نهادها و ارگانهر جامعه
تر ها، جوامع كوچكي هستند كه جامعه بزرگتوان گفت: خانوادهاي كه ميگونهجامعه است. به
دهند. بنابراين، مفاهيم وفاق اجتماعي و وفاق خانواده منشأ مشتركي دارند كه در را تشكليل مي

  گردد.اين قسمت توضيح آن ارائه مي
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  شناسيوفاق اجتماعي از منظرجامعه .2-1
از نظر شناسان بوده است. شناسي، وفاق اجتماعي همواره مورد توجه جامعهمعهدر جا

آنان، وفاق اجتماعي، عامل مهمي در حفظ اركان جامعه و پيشگيري از افول و فروپاشي آن 
شناسان، براي عناصري همچون وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعي، جايگاه جامعهاست. 

ق) با تأكيد بر نظريه 259شناسان مسلمان، فارابي(عهجامدر بين ارزشمندي قائل هستند. 
آيد كه اجزا و عناصر آن با وارگي، معتقد بود كه جامعه همچون موجود زنده در نظر مياندام

ق)، 450هاست. غزالي(گيريها و يارييكديگر در ارتباط هستند و بقاي آن مستلزم اين ارتباط
ها نقش آن را الفت دادن آدميان و تجمع آن ترينممهنگرد، كه سياست را از دريچه مذهب مي

داند. عالمه طباطبايي نيز، شكل براي ياري دادن بر اسباب معيشت و مضبوط داشتن آن، مي
، 1385باشد(ستوده، اداره جامعه اسالمي را تابع سه محور دانسته كه اولين آن، وحدت امت مي

  ). 138و  111، 65، 32صص
براي وجود «گويد: معاصر، در مورد ضرورت وفاق اجتماعي ميشناسان يكي از جامعه

انسجام و انتظام دروني در جامعه، بايد تالش شود تا اعضاي جامعه اهداف كلي مشتركي را 
هاي مناسب با يكديگر همكاري كنند، دنبال كرده و بر آن وقوف و وفاق داشته باشند. در شبكه

و تعهد داشته باشند. بدون اين انسجام و انتظام  و نسبت به يكديگر احساس الفت، همبستگي
اي حتي اگر در باالترين قدرت اقتصادي و باالترين قدرت نظامي باشد، رو دروني، هر جامعه

  ). 484و  483، صص1393پور، رفيع»(گذاردبه افول و اضمحالل مي
از اصول و اي توافق جمعي بر سر مجموعه«وفاق اجتماعي، عبارت است از در نگاه كلي، 

به  ـ كه خود موجد انرژي عاطفي استـ قواعد اجتماعي كه در يك ميدان تعاملي اجتماعي 
آيد. انرژي عاطفي، همزمان نتيجه و موجد(علت و معلول) وفاق اجتماعي وجود مي

شود كه محبت و ). از اين تعريف و معناي واژه وفاق، استفاده مي152، ص1385چلبي، »(است
روابط عاطفي گرم، سازگاري و وفاق بيشتري را به دنبال دارد و وفاق نيز، موجب الفت و 

شود؛ اين مفهوم در تعريف وفاق اجتماعي، از نظر قرآن نيز برداشت ميشود. محبت بيشتر مي
  گردد.كه در بخش بعدي مقاله توضيح آن ارائه مي
ها، بايد گفت: هر جامعه داراي آداب و رسوم، عادات در مورد وفاق بر سر اصول و ارزش

). منشأ 209ص، 1382پور، شود(رفيعو قوانيني است كه به آن هنجارهاي اجتماعي گفته مي
هاي خودِ افراد جامعه است و منشأ برخي ديگر، دينِ برخي از اين هنجارها، عاليق و ارزش

مورد پذيرش آنان؛ زيرا دين به اين يا آن شكل، در همه جوامع شناخته شده بشري وجود دارد 
  ). 766، ص1388و از ديرباز تأثير نيرومندي بر زندگي أبناء بشر داشته است(گيدنز، 
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اي دارند كه شايد هاي اجتماعي و ديني(معروف)، مصاديق بسيار گستردهول و ارزشاص
ها متفاوت است. بنابراين، طبيعي ها نزد فرد فرد انسانبتوان گفت: چگونگي درك و تصديق آن

است كه همه افراد يك خانواده يا يك جامعه از نظر فكري و اعتقادي كامالً شبيه به هم 
كنند. ها و قوانين با يكديگر توافق مي افراد بر يك سري از اصول و ارزشنيستند، ولي معموالً

در اين صورت، چنانچه يك نفر يا افرادي، نسبت به گروه خود، در اقليت و با اصلي يا قانوني 
مخالف باشند، به دليل احترام و ارزشي كه براي آن گروه قائل هستند و در جهت پيشبرد 

  كنند. لفت و ناسازگاري نمياهداف جمعي، ابراز مخا
شود كه در آن اي تعريف ميبه بيان ديگر، رابطه سازگارانه به عنوان رابطه

كنندگان حتي اگر با يكديگر مخالفند به خوبي با يكديگر ارتباط برقرار كرده و مشاركت
كنند. بنابراين، ضروري بخش و دو جانبه حل و فصل مياي رضايتهايشان را به شيوهاختالف

ي اإلمكان در بين زوجين و سپس در بين والدين و فرزندان به وجود است كه وفاق، ابتدا و حت
آيد؛ زيرا عدم وفاق يا تضادي كه در بين اعضاي خانواده و در بين برادران آغاز شود، در اقشار 

تا  279، صص1393پور،دهد(رفيعمختلف جامعه و در سطوح باالي مملكتي، خود را نشان مي
281 .(  

  
  شناسي و روانشناسيمنظر جامعه وفاق خانواده از .2-2

نهاد اجتماعي بوده، و وفاق اجتماعي وابسته به وفاق  ترينمهمكه خانواده، با وجود اين
شناسي فارسي و انگليسي، انجام شد، مطالبي خانواده است، ولي در تحقيقي كه در منابع جامعه

لومي مانند روانشناسي، مطالبي با عنوان وفاق خانواده  مشاهده نگرديد. اما در اين علم و در ع
وجود دارد كه بر معناي وفاق داللت دارد و يا بر لزوم وفاق خانواده، در سالمت و تربيت 

كند. بنابراين، با توجه به مفهوم وفاق اجتماعي، و ارتباط آن با وفاق صحيح فرزندان تأكيد مي
عضاي آن بر سر اصول و توان گفت: وفاق خانواده، به معناي توافق نسبي اخانواده، مي

تر تر و قويهاي اجتماعي و ديني است كه موَّلِد انرژي عاطفي و برقراري روابط گرمارزش
  گردد. مي

در خانواده نيز، مانند ديگر نهادهاي اجتماعي معموالً، وفاق با محبت و مهروزي بر 
اه دارد و روابط عاطفي يكديگر تأثيري متقابل دارند؛ يعني وفاق بيشتر، محبت بيشتر را به همر

البته منظور از وفاق ). 152، ص1385آورد(چلبي، تر، موجبات وفاق بيشتر را فراهم ميگرم
كه اعضاي طلب، با اينهاي اجماعدر خانواده«طلب نيست هاي اجماعخانوادهخانواده، توافق 

جارهاي اجتماعي است و ها مغاير با قوانين و هنآن پافشاري و اصرار بر توافق دارند، توافق آن
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، 1393زهراكار و جعفري، »(گذارند...ي نظر ديگران را، كنار مياطالعات صحيحِ تأييد كننده
پذير و سازگارانه ) بلكه منظور از وفاق خانواده اين است كه اعضاي آن، روحيه انعطاف49ص

آميز، اصول اخالقِي داشته باشند؛ تا با وجود عقايد متفاوت، حتي اإلمكان، با رفتارهاي محبت
  مورد پذيرش عقال و عرف را رعايت نمايند. 

شناسي مالحظه شد، گونه كه در مفهوم وفاق اجتماعي و وفاق خانواده از نظر جامعههمان
هاي اصلي وفاق است. اين مؤلفه، در روانشناسي رشد محبت و روابط عاطفي گرم، از مؤلفه

شود. در دگي و تربيت صحيح فرزندان محسوب مينيز، عامل اصلي در موفقيت زندگي خانوا
اين علم، تصريح شده است كه عامل مهم براي داشتن يك خانواده موفق، ايجاد نظام خانوادگي 
مبتني بر محبت و پذيرش است؛ زيرا هر كسي نياز دارد به كسي يا چيزي إحساس تعلق كند. 

كند كه مورد محبت و احترام است و در خانواده موفق، هر كدام از اعضاي خانواده احساس مي
  داند. را مكاني امن و مملو از مهر و محبت مي خانواده

هايي كه معموالً با زندگي خانوادگي ها و فراز و نشيببا وجود مشكالت، بحث و جدال
همراه است، روابط خانوادگي در خانواده موفق، همچنان مستحكم است؛ زيرا پايه و اساس آن 

بت استوار گرديده است. اگر نياز به تعلق و دوست داشتن در خانواده تأمين بر عشق و مح
هاي نامناسب و خالفكار خارج از خانواده شوند، كه فرزندان جذب گروهشود، احتمال اين

  ). 63تا  61، ص1393كمتر خواهد شد(مك گراو، 
مستقيم، و دهد كه مذاكره به جاي كنترل تحقييقات گروهي از روانشناسان، نشان مي

، 1393شود(جان بزرگي، عاطفه مثبت هنگام تربيت، باعث ارتقاء سطح پيروي در كودكان مي
). طبيعي است كه پيروي كودكان از والدين، موجب تقويت وفاق و همبستگي در بين 18ص

  شود.اعضاي خانواده مي
 

  كريم وفاق اجتماعي از منظر قرآن. 2-3
در  شود.يك ويژگي مثبت در جوامع بشري قلمداد مي وفاق اجتماعي، در قرآن، به عنوان

ي انساني در ها و اهداف پيامبران الهي، اصول مشتركي وجود دارد كه سازنده جامعهبرنامه
)؛ 10؛ حجرات:93و  92؛ أنبياء:19كمال صلح و آرامش است. اين مطلب از آياتي نظير: (يونس:

هاي بزرگ در بين اعضاي جامعه از نعمت وحدت،شود. وفاق اجتماعي يا همان استنباط مي
الهي است؛ زيرا در سايه وحدت، افراد با احساس برادري و همدلي و صميميت به اهداف 

آورد، به يافته و از تفرقه و دشمني كه موجبات هالكت جامعه را فراهم ميمتعالي خود دست
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یعًا وَ «دور خواهند بود.  ِ َمجِ َّ ََّف  َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا ْداًء فَأَل ْذ ُكْنُمتْ أَ ِٕ
َلَْیُمكْ ا  ِ َّ ُقوا َو اْذُكُروا ِنْعَمَت ا التََفرَّ

 ً ْخوا
ِٕ
  ).  103آل عمران: »(بَْني َُقلُوُِمكْ فَأَْصَبْحُمتْ ِبِنْعَمِتِه ا

كه به اتحاد در سايه دين الهي امر نموده و از اختالف و دشمني و در اين آيه، ضمن اين
فرموده است، داليل اين امر و نهي را نيز، بيان كرده است. از جمله آن، داليل  جدايي نهي

تعبير نموده  "آتش"جا به پيشگيري از اختالف، جنگ و خونريزي است كه در اين
  ).575تا  572، ص3، ج1374است(طباطبايي، 

آييني، هاي انساني، در ديدگاه قرآن، وفاق اجتماعي به اين معناست كه مردم در معاشرت
هاي ارتباطي صحيح و مهربانانه رفتار نمايند؛ حتي اإلمكان از بروز دوستانه و خانوادگي با شيوه

آميز، هاي مسالمتهاي اجتماعي خود را با روشخشونت و درگيري خودداري كرده و اختالف
  با گذشت و در نهايت با معيار قانون حل و فصل نمايند.

  
  كريم رآنوفاق خانواده از منظر ق .2-4

يكي از صفات خداوند متعال در قرآن كريم، صفت رحمانيت اوست كه منشأ آفرينش 
) و حتي قوانين مربوط به معاد 107)، فرستادن پيامبران(انبياء: 156جهان و تدبير آن(اعراف: 

ت ها بوده و تعليم و تربيترين افراد نسبت به انسان). پس از خداوند، انبيا مهربان12است(انعام: 
). در اين ديدگاه، عنصر 107؛ انبياء: 159ها همراه با مهرباني و لطف بوده است(آل عمران: آن

محبت  -خصوصاً مؤمنان و روابط مؤمنان با يكديگر -رابطه متقابل خدا با بشر اصلي در 
  ). 45و مائده:  31است(آل عمران: 

بديهي است كه، هر اندازه انسان نسبت به همنوعان و اطرافيان خود عالقه و محبت 
تر خواهد بود. در مقابل، ها مهربانانهبيشتري داشته باشد، اخالق و رفتار او در ارتباط با آن

كنند اخالق و رفتار خود را با او شوند و سعي ميمندتر ميديگران هم نسبت به او عالقه
كه مردم به پيامبر ايمان آوردند و از او اطاعت . چنانچه به لطف خداوند، دليل اينهماهنگ كنند

روابط ). در اين بين، 159خويي رسول خدا(ص) بود(آل عمران: كردند، مهرباني و نرم
بيت(ع)، به عنوان مفسران از اهلاي برخوردار است. آميز اعضاي خانواده از اهميت ويژهمحبت

مورد فضيلت و استحباب محبت زن و شوهر نسبت به يكديگر و محبت به  قرآن، احاديثي در
، ح 59، باب 103ق، ج 1403؛ مجلسي، 50، ص6ق، ج 1407كليني، است( فرزندان، بيان شده

  ).880تا 859، ص 26و ج  116، ص 25، ج 1386بروجردي، ؛ 7
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در آياتي از قرآن  روابط محبت آميز همراه با سازگاري و يگانگي بين زن و شوهر، با تدبّر
ًة َو «آيد. نظير: كريم به دست مي َُمكْ َمَودَّ ْ َ َْهيا و ََجَعَل ب

ِٕ
ُوا ا َْسُك لََقلَُمكْ ِمْن أَنُْفِسُمكْ أَْزواجًا ِل َ ِتِه أَْن  ٓ َو ِمْن ا

  ).21روم: »(َرْمحَةً 
وا"، "ازواج"هاي واژه  سک وفاق است.  هر كدام، بيانگر بخشي از معناي "مودت و رمحت"، "ل

، 6ق، ج1410 (فراهيدي، رنگ و متشابه آمده استدر لغت، به معناي دو چيز هم "زوج"
به معناي فردي است كه براي او قرين و همنشين باشد(ابن منظور،  "زوج"). همچنين، 166ص

نهفته  "زوج"ي ، هر دو در واژه"يكي بودن"و  "دوتا بودن" مفاهيم ).292، ص2ق، ج1414
شود. زن و مرد، هر كدام داراي ازمجموع دو زوج، واحدى تام و تمام درست مىاست؛ زيرا 

نقص و احتياج هستند و به خاطر همين نقص و احتياج است كه هر يك به سوى ديگرى 
، 16ق، ج 1417شود(طباطبايي، گردد و آرام ميكند، و چون بدان رسيد، كامل ميحركت مى

  ). 166ص
هاست، ، به معناي انس و الفت و سكون و اطمينان بين آنبه عبارت ديگر، زوج و زوجه

هانبوده، و چه بسا از يك شهر و يك محله انتساب رحمى يا شغلى يا معاشرتى بين آن هرچند
  ).375، ص10، ج1378و يك كشور هم نيستند(طيب، 

به ميان آمده كه ادامه زوجيت و آرامش در  "مودت و رحمت"ي آيه، سخن از در ادامه
خانواده، مبتني بر آن دو است. اعضاي خانواده به جهت محبت و رحمتي كه دارند، در رفع 

ها، با گذشت و فداكاري، نسبت به كوشند، و با وجود مشكالت و كاستينيازهاي يكديگر مي
نمايند؛ زيرا خانواده فقط با دو ركن اصلي مودّت و فرزندان، رفتار ميزوج خود يا نسبت به 

  ). 84، ص1394يابد(جوادي آملي، رحمت، قوام مي
در برخي موارد، اين محبت و عالقه به حدي است كه ديگري را بر خود ترجيح داده و 

ك روح در دو جا كه، گويا يدهند. تا آنبرآورده كردن نيازهاي زوج را در اولويت قرار مي
 تواند يك وفاق و سازگاري كامل به وجود آيد. جسم قرار گرفته است. در اين صورت، مي

هاي زن و شوهر است، يُوَفق به سوره مباركه نساء، كه در مورد حل اختالف 35در آيه 
؛ مكارم،  81، ص 1381معاني ايجاد سازگاري، توافق و الفت ترجمه شده است. (مشكيني، 

) قرآن براي رفع مشكل و ايجاد وفاق اهتمام 486،ص 2، ج1375؛ اسفرايني،  84، ص 1373
فرمايد: يك داور از طرف خانواده زن و يك داور از طرف خانواده مرد، انتخاب ورزيده و مي

ها الفت و وفاق كنيد. اگر اين داوران يا زوجين نيتشان واقعًا اصالح باشد، خداوند بين آن
  نمايد.تبديل مي "دوستي"ها را به نه آنكند و كيبرقرار مي
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آمده  "یوفِّق"در تفاسير، مفاهيم الفت، سازگاري، همبستگي و دوستي براي واژه 
، 2، ج1372؛ طبرسي، 27، ص3ق، ج1415؛ آلوسي، 508، ص1ق، ج1407است(زمخشري، 

  ). 64، ص4، ج1361؛ امين، 70ص
ِّ "ي مورد بحث از سوره نساء، كه واژه در آيه  "وفاق خانواده"در آن آمده، موضوع  "قیُوف

را پس از حل اختالف بين زوجين مطرح نموده است، ولي در قرآن كريم، آيات ديگري وجود 
دارد كه بر مفهوم وفاق خانواده، در معناي كامل و متعالي آن داللت دارد. با توجه به معاني 

ره روم و تفسير و سياق اين سو 21واژگانِي مانند ازواج، لتسكنوا، مودت و رحمت در آيه 
آيات به انضمام آيات ديگري از قرآن، مانند آياتي كه در شأن خانواده علي(ع) نازل شده، وفاق 
خانواده به مفهوم كامل آن به معناي عشق، سازگاري از خودگذشتگي و يگانگي اعضاي 

؛ 240، ص8تا، جخانواده، به خصوص زوجين، براي رسيدن به آرامش است(طوسي، بي
، 16ق، ج1417؛ طباطبايي، 472، ص 3ق، ج1407؛ زمخشري، 470، ص8، ج1372طبرسي، 

). بنابراين، وفاق خانواده در ديدگاه قرآن داراي مراتبي است؛ كه در بخش بعدي به آن 249ص 
  شود. پرداخته مي

  
  مراتب وفاق خانواده  .3

وحيد و قوانين الهي كساني كه به خداوند ايمان دارند و زندگاني خود را برمحور ت
هاي ارتباطي با ديگران را اتخاذ شان بر اين است كه بهترين شيوهنمايند، سعيگذاري ميپايه

هاي الهي تر باشند و برنامهنمايند. طبيعي است كه هر اندازه افراد از نظر ايمان و معرفت قوي
دگي خانوادگي و اجتماعي در زندگي آنان بيشترين نقش را داشته باشد، از وفاق بيشتري در زن

برخوردار هستند؛ زيرا توحيد در اعتقادات، توحيد در عمل و نزديك شدن به مركز وحدانيت، 
  يِ يكتاپرستان را به دنبال دارد.وحدت و يگانگ

كامل وجود  طوربهاين اتحاد و يگانگي، در برخي موارد، در بين اعضاي خانواده تقريباً 
دارد؛ زيرا آنان از نظر اعتقادات و رفتارهاي خود، از همتايي و همساني الزم برخوردار هستند. 

آل از زندگي خانوادگي است كه روز به روز بر تعالي خانواده ي ايدهاين مرتبه از وفاق، نمونه
با وجود اختالف  سازد. در مراتب ديگر،تر ميافزايد و آنان را به مركز وحدانيت، نزديكمي

كنند كه با تدبير و عقايد و يا ناسازگاريِ بعضي از اعضاي خانواده، اعضاي ديگر آن تالش مي
گذشت، وفاق خانواده را حفظ نمايند. بنابراين، وفاق خانواده، بر دو نوع اصلي تقسيم شده 

  شود.است، كه در اين قسمت به تبيين آن پرداخته مي
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  نديشه و رفتار توحيديوفاق خانواده در ا .3-1
هايي است كه اعضاي آن در عقيده و عمل موحد باالترين مرتبه وفاق، در بين خانواده

كه همسران اصول و فروع زندگاني خود را بر باشند. در اين نمونه از خانواده، به دليل آن
رض به وجود اي براي اختالف و تعاكنند، معموالً زمينهگذاري ميقوانين و مقررات الهي پايه

آيد. براي مثال، زندگي خانوادگي حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) در اين مرتبه نمي
  است؛ زيرا آن دو بزرگوار هر دو معصوم و كامالً تسليم أوامر الهي بودند. 

اي در تعالي و همتايي و همساني كامل علي(ع) و زهرا(س) در ايمان و توحيد، به اندازه
ها را تمجيد و تحسين ثير داشت كه خداوند در آياتي از قرآن كريم، آنكمال خانواده آنان تأ

ري «نموده است:  ِ ُروَهنا تَْف ِ یَُفّجِ َّ ُب ِهبا ِعباُد ا َْرشَ ا اكفُورًا *َعْینًا  ُ ٍْٔس اكَن ِمزا َ بُوَن ِمْن  َْرشَ ْراَر  نَّ ااْلَٔ ِٕ
ًا * یُوفُوَن اِبلنَّْذِر َو ا

َتِطريًا....َخيافُوَن یَْومًا اكَن َرشُّ    ). 22 - 5انسان: »(ُه ُمْس
نزول اين آيات، در احاديث معتبر شيعه و سني، مطالبي به اجمال يا تفصيل بيان در شأن

(ع) و فاطمه(س)، و يا در شأن آن دو شده كه مضمون آن چنين است: اين ِآيات در شأن علي
ر و گذشت اين خانواده را به نمايش هاي ايثابزرگوار با فرزندانشان نازل شده و يكي از جلوه

گذاشته است. اعضاي خانواده با وجود نياز شديدي كه به غذا داشتند، رضايت خداوند را مقدم 
دانسته و همگي در اين كار موافق بودند. هيچ كدام مخالفتي در بخشيدن سهم خود به مسكين 

 393، صص2ق، ج1411 ؛ حسكاني،132، ص20ق، ج1417و يتيم و اسير ننمودند(طباطبايي، 
- 414 .(  

اي است كه اگر اميرالمؤمنين(ع)، اين مرتبه از وفاق، بين علي(ع) و زهرا(س)، به اندازه
لَْو َال أَنَّ «شد. آورد، هيچ همتايي در روي زمين براي او پيدا نميفاطمه را به ازدواج خود در نمي

ا لََما َاكَن لَهَ َ َ ََزوَّ َِني  ََىل أَِمَريالُْمْؤِم َاَمِة آَدُم فََمْن ُدونَهُ  ا ُكْفٌو  َىل یَْوِم الِْق ِٕ
؛ 592، ص1376(صدوق،  »َوْجِه ااْلَْٔرِض ا

  ). 74، ص20ق، ج 1409حرعاملي، 
تر باشند، سازگاري و وفاق بنابراين، به هر اندازه افراد بشر، به مركز وحدانيت نزديك

هايشان بيشتر است. بر همين ر باشند، اختالفها با يكديگر بيشتر، و هر چه از آن مركز دورتآن
اساس، هر چه سطح ايمان و وفاق باالتر باشد، دوستي و محبت بين افراد جامعه و خانواده 

  بيشتر خواهد بود. 
راابً « آيه )؛ در وصف ازواج بهشتيان بيان شده است، ولي بر عشق و 37واقعه: »(عراًب ا

تا، بين آنان در عالم دنيا هم داللت دارد(طوسي، بي دلدادگي بين ازواج و همدلي و صميميت
ها سخن ). ازواجي كه خداوند از منزلت آن331، ص9، ج 1372؛ طبرسي، 497، ص 9ج 
جويي با همديگر باشند؛ بلكه با گويد، شايسته نيست كه در عالم دنيا اهل منازعه و ستيزهمي
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از وفاق، باالترين مرتبه وفاق و يا وفاق كامل برند. اين مرتبه كمال مهرباني و يگانگي به سر مي
  خانواده است.

  
  ها و رفتارهاي متفاوتوفاق خانواده با وجود انديشه. 3-2

تر از وفاق خانواده، زماني است كه زوجين يا اعضاي خانواده با يكديگر، در ي پايينمرتبه
ز اعضاي خانواده، و يا ها موافق نيستند، ولي يكي ايك سري عقايد، اصول اخالقي و سليقه

كنند كه انسجام خانواده را حفظ نمايند. تعدادي از آنان با گذشت، بردباري و محبت سعي مي
دارند. اين آنان نهايت تالش خود را در عدم بروز اختالف و جدايي اعضاي خانواده مبذول مي

ران(ع) را نقل مفهوم، از آياتي كه داستان زندگي خانوادگي حضرت محمد(ص) و ديگر پيامب
  شود. مانند: نموده، استنباط مي

  
  . پيامبر اكرم(ص)1- 3-2

زندگي خانوادگي پيامبر اكرم(ص) در قرآن كريم و روايات معتبر، گوياي بردباري، ترسيم 
بيني، تغافل، گذشت و مهرباني در اخالق و رفتار آن حضرت در بين اعضاي سازگاري، خوش

  ). 20 -11در سوره نور اشاره كرد(نور:  "افك"توان به آيات خانواده خويش است. از جمله مي
اي شود كه منافقان، شايعهفسير اين آيات وارد شده، چنين استنباط مياز احاديثي كه در ت

اساس مبني بر خيانت يكي از همسران پيامبر(ص)، به راه انداختند. خداوند، مؤمناني را كه بي
پراكني كردند را، شديداً مالمت نمود و كيشان خود نداشتند و شايعهظن نسبت به همحسن

كه اين قضايا براي رسول خدا(ص) مجازات كرد. با وجود اين پيامبر(ص)، سران شايعه را
بسيار سنگين بود، ولي ايشان از همسر خود(عايشه به نقل مشهور) كه در اين جريانات و به 

، 1374دليل اتهامات بيمار شده بود، دلجويي نمود و حتي نست به او بدگمان نشد(طباطبايي، 
  ). 240، ص6و ج 29تا  25ص  ،5ق، ج 1404؛ سيوطي، 145تا 137، ص15ج 

نمونه ديگر از اخالق بزرگوارنه حضرت در ارتباط با همسرانشان، آيات اول سوره تحريم 
با وجود اختالفاتي كه در  -است. از اين آيات و روايات بسياري كه در تفسير آن وارد شده 

شود كه حلم و مداراي حضرت در برابر بد اخالقي و استنباط مي - اين روايات وجود دارد
اي كه طبق گونهنظير بود. بهشان، نسبت به مردان زمان خود و اصحابشان بياشتباهات همسران

ترجمه و سياق آيات، حضرت براي خشنودي و رضايت همسرانشان حاللي را بر خود حرام 
تا  385، ص، 12، ج1361؛ امين، 340تا  337، ص19ق، ج 1417)(طباطبايي، 1كردند(تحريم:
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تِ همسراني كه او را آزار دادند، نوشيدن عسل را بر )؛ يعني پيامبر(ص) به جاي مجازا387
  خود حرام كردند.
كه در زمان پيامبر(ص)، كتك زدن زنان امري عادي در بين اعراب محسوب با وجود اين

مهري نسبت به اعضاي خانواده به خصوص، دختران رايج بود(تكوير: شد و خشونت و بيمي
ت به اعضاي خانواده، عاري از خشونت و همراه )، ولي رفتار حضرت(ص) نسب31و اسراء:  9

گاه زني را كتك با عطوفت و مهرباني بود. چنانچه در روايت آمده است كه پيامبر(ص) هيچ
  ).638، ص1ق، ج 1395نزد(قزويني، 

   
  . امام حسن مجتبي(ع)2- 3-2

هاي ايشان نيز به پيروي از فرمان الهي و پيروي از سنت پيامبر(ص)، بهترين شيوه
بيت خود را مطلع كرده بود كه همسرش جعده بنت همسرداري را اتخاذ نمود. امام(ع)، اهل

اشعث، او را مسموم خواهد كرد و از اين طريق به شهادت خواهد رسيد، ولي وقتي آنان از 
سازد؟! كند و او را از خود دور نميحضرت سؤال كردند كه چرا جعده را از خانه بيرون نمي

او را از خانه خارج كنم، در صورتي كه اگر اين كار را انجام دهم، بعد از آن فرمود: چگونه 
شود كه ). از مضمون حديث استفاده مي153، ص 44ق، ج1403كند(مجلسي،كاري نمي
خواست تا زماني كه همسرشان جرمي مرتكب نشده، او را مجازات كرده و يا از امام(ع) نمي

  زندگي خانوادگيشان جدا سازند.
   

  حضرت نوح(ع) و لوط(ع) .3- 3-2
كه به فرمان خدا، كشتي نجات را بنا نهاد و به پيروان خود فرمود: كه نوح(ع) پس از اين

سوار شويد و آثار عذاب را مشاهده نمود با حالت دلسوزي و مهرباني فرزندش را نصيحت 
دى«كرد و گفت: اي پسرم سوار شو و با كافران مباش  اكَن ِيف َمْعِزٍل  بَُينَّ اْرَكْب َمَعنا َو  نُوٌح ابْنَه ُوَ  و َ

َُكْن َمَع اْلاكِفِرن )، اما اين دعوت در فرزند نوح(ع) اثر نكرد و گفت: به زودي به كوهي 42هود: »(ال
پناه خواهم برد كه مرا از آب محافظت كند. نوح(ع)، باز از نصيحت خود باز نايستاد و به او 

فرمان خدا پناه نخواهد يافت، مگر كسي كه مورد رحمت او قرار گفت: امروز كسي در برابر 
گيرد. در اين حال، موجي برخاست و ميان پدر و پسر جدايي افكند و پسر غرق شد(هود: 

43.(  
شود كه، حضرت نوح(ع) تا آخرين لحظاتي كه خداوند به او مهلت از اين آيه استفاده مي

ز خيرخواهي و نصيحت او باز نايستاد. وي، در توانست با فرزندش صحبت كند، اداده و مي
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بيني، خيرخواهي، نيكوكاري، مدارا و مصالحه روابط خانوادگي در هر نقشي كه بود با خوش
كرد؛ چنانچه نه تنها نقش والد بودن خود را به نحو احسن ايفا نمود، بلكه در نقش رفتار مي

  ).28فرزند، خيرخواه و دعاگوي پدر و مادر خود بود(نوح: 
كه با وجود اين براي نقش همسري ايشان و نقش همسري حضرت لوط(ع) بايد گفت:

همسران اين دو پيامبر، به شوهرانشان خيانت كردند و در زمره ايمان آوردندگان قرار نگرفتند، 
ها ناسازگاري و آنان را از زندگي زناشويي و خانوادگي خود جدا نساختند و نسبت به آن

آنان، به هيچ  ). البته طبق احاديث وارده ذيل تفسير آيه، خيانت10خشونت روا نداشتند(تحريم: 
، ص 10تا، ج؛ طوسي، بي245، ص 6ق، ج1404عفتي نبوده است(سيوطي، وجه به معناي بي

53.(  
ها به پيامبر كه آن دو، همسر پيامبر بودند، نزديكي آندر تفاسير متعدد، تصريح شده با اين

كه با  ها از عذاب كفر و نفاقشان نگرديد. اين مطلب، بيانگر آن استخدا، موجب رهايي آن
آوردند، ولي كه زنانشان خائن بودند و موجبات آزار و اذيت شوهرانشان را فراهم ميوجود اين

ق، 1417ها را طالق ندادند و كانون خانواده را متالشي ننمودند(طباطبايي، باز پيامبران الهي آن
  ). 43، ص1376؛ گرجي، 571، ص4ق، ج1407؛ زمخشري، 343، ص19ج
  
  يم(ع)حضرت ابراه .4- 3-2

يا "كرد. تكرار عبارت ابراهيم(ع)، با اعضاي خانواده خود در كمال ادب و احترام رفتار مي
آميز ابراهيم(ع) در اين محاوره نشاني از لحن محبت "آزر"در گفتگوي آن حضرت با  "أبت

َ رَ «گفت:  "آزر"آميز است. او همچنين پس از جواب خشونت َ َتْغِفُر  َلَْیَك َسأَْس َُّه اكَن ِيب َسالٌم  ن
ِٕ
ّيبِ ا

ًّا   ). 48 - 42مريم: »(َحِف
). او به 174، ص1381ابراهيم(ع) در روابط خانوادگي مردي غيرتمند بود(جزايري، 

درخواست ساره، همسر ديگر خود هاجر و فرزندش اسماعيل را به سرزمين ديگري برد. 
اده پيشگيري شود و گونه رفتارهاي حضرت، باعث شد كه از نزاع و درگيري در خانواين

جايي تري براي رشد روحي و معنوي حضرت اسماعيل(ع)، به وجود آيد. تا آنشرايط مناسب
كه پدر و پسر، توانستند به خواست خداوند، يكتاپرستي را در جامعه ترويج نمايند(يعقوبي، 

  ).36، ص1، ج1342
گوياي آن است كه كلي، مطالعه روش زندگي خانوادگي پيامبران و امامان(ع)،  طوربه

ايشان نسبت به اعضاي خانواده مهربان، بردبار و سازگار بودند و با اين روش، اركان زندگي 
كردند؛ با اين نگاه و با توجه به مفهوم وفاق در قرآن و در خانوادگي خود را حفظ مي
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گردد، كه اين خصوصيت در زندگي خانوادگي آن بزرگواران، همان شناسي مشخص ميجامعه
  وفاق خانواده است.

  
  چگونگي حفظ وفاق خانواده با وجود اختالف عقايد .3-3

مستقيم، افراد بشر و  طوربهقرآن كريم عالوه بر بيان داستان زندگي انبياء و بزرگان، 
آموزد. يكي از راهكارهاي مؤمنان را مخاطب قرار داده و روش صحيح زندگي را به آنان مي

قرآن براي حفظ وفاق خانواده با وجود ناهمسو بودن عقايد فرزندان با والدين، چنين است: 
َىل« ْن جاَهداَك 

ِٕ
ْملٌ فَال و َا ِ َ ِبِه  َ َْس  ُْرشِك َِيب ما لَ َب أَْن  َل َمْن أَ ِ َِّبْع َس نْیا َمْعُروفًا َو ات ُّ  تُِطْعهُام َو صاِحْهبُام ِيف ا

َيل...
ِٕ
  ).15لقمان: »(ا

شود كه فرزندان يك خانواده، حتي اگر در ايمان و اعتقادات، با از مفهوم آيه برداشت مي
آلوده كنند، در اين  ها را به شرككنند كه آنپدر و مادر خود توافق ندارند و والدين تالش مي

زمينه از آنان پيروي نكنند؛ با اين وجود، سعي كنند با حفظ احترام به والدين و رعايت 
چهار آيه از قرآن كريم، پس از طرح هاي اخالقي، وفاق خانواده را حفظ نمايند. در ارزش

؛ نساء: 88مسأله توحيد و يكتاپرستي، بالفاصله احسان به پدر و مادر توصيه شده است(بقره: 
  ). 23؛ اسراء: 151؛ انعام: 36

اي حائز اهميت است كه حتي در هاي قرآن، انسجام و وفاق خانواده به اندازهدر آموزه
نمايند، به بخشش، ايمان كه دشمني ورزيده و آزار و اذيت ميمورد همسران و فرزندان بي

َن «پوشي و گذشت توصيه فرموده است. چشم ِ َّ َا ا َذُروُمهْ َو  أَهيُّ ْ ا لَُمكْ فَا َُدوًّ نَّ ِمْن أَْزواِجُمكْ َو أَْوالِدُمكْ  ِٕ
ُوا ا آَم

َ غَُفوٌر َرِحمي َّ نَّ ا ِٕ
ْن تَْعُفوا َو تَْصَفُحوا َو تَْغِفُروا فَا

ِٕ
  ).14تغابن: »(ا

ها عقايد راستين در آيه به اين معناست كه مواظب باشيد، رفتار آن "فاحذروهم"كلمه  
ت تأثير قرار ندهد و ضمن محبت و سازگاري با آنان، در منكرات و امور ناشايست، شما را تح

  موافقت نكنيد.
هاي اخالقي، ممكن است انسان نسبت به ظاهر به جز مسائل مربوط به ايمان و ارزش

اشخاص يا شيوه صحبت كردن و ديگر خصوصيات افراد عالقه و احساس خوبي نداشته باشد. 
اگر اين شخص، جزءِ افراد خانواده و به خصوص همسر باشد، ادامه اين ناخوشايندي چه بسا 

گونه پيامدها، مرداني را كه از همسرانشان براي پيشگيري از اين به طالق بيانجامد. خداوند
، 1372؛ طبرسي، 19ها به نيكي رفتار نمايند(نساء: كه با آنكند به اينكراهت دارند، تشويق مي

  ). 41، ص3ج
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البته در احاديث، راهكارهايي براي حفظ وفاق و جلب نظر همسر ارائه گرديده است. 
(ع)؛ در اين حديث هم اهميت وفاق در روابط زوجين مشخص مانند حديث امام صادق

ق، 1404(ابن شعبه حراني، 1گرديده و هم راهكارهاي حفظ آن به صورت كلي بيان شده است
  ). 322، ص1ج

نياز مضمون حديث به اين شرح است كه، مرد در روابط خود با همسرش از سه چيز بي
اند، وفاق و همدلي بين زن و شوهر اشاره فرمودهنيست؛ در بين آن سه، اولين موردي كه به آن 

خلقي در زندگي نسبت به يكديگر است. اين وفاق، موجب تداوم عشق و عالقه و خوش
دستي نيز، از خصوصيات الزم يك مرد، براي تداوم خانوادگي است. ظاهر آراسته و گشاده

چنين استنباط  "قزوجه المواف"زندگي خانوادگي است. در بخش ديگر حديث، از عبارت 
شود كه وفاق، شرط اساسي در روابط زوجين است؛ زيرا موافق صفت زوج بوده و شرايط مي

  طور جداگانه مطرح شده است.ورزي، بهداري و عشقبعدي، مانندخويشتن
پس از تبيين مفهوم وفاق خانواده و ارزش تالش براي حفظ آن از نظر قرآن و روايات، به 

شناسي و روانشناسي و قرآن و روايات، ر تربيت كودك، از نظر جامعهنقش وفاق خانواده د
  شود.پرداخته مي

  
  نقش وفاق خانواده در تربيت فرزند. 4

، ركن اساسي در رابطه زوجين و تشكيل "وفاق"هاي قبل، مشخص گرديد كه در بخش
محبت و امنيت ي سالم، فرزندان از ي سالم است. طبيعي است كه در يك خانوادهيك خانواده

ها فراهم خواهد بود. گرچه در منابع تري براي آني تربيتي مناسبكافي برخوردار و زمينه
هايي كه براي خانواده ) استفاده شده، ولي ويژگيConsensus( علمي به ندرت از واژه وفاق

، سالم بيان گرديده، نشانگر آن است كه، خانواده سالم از وفاق كافي در بين اعضاي خود
  برخوردار است. 

هاي بيان شده توسط پژوهشگران اين رشته، عبارتند از: اعضاي خانواده، برخي از ويژگي
دانند، اوقاتي را با يكديگر كنند، قدر يكديگر را ميخود را وقف خانواده و اعضاي ديگر مي

                                                 
ْوجِ  َال ِغَىن . ١ ِِه َو ِيهَ الُْمَوافََقُة  َعنْ  اِبلزَّ َُه َو بَْنيَ َزْوَج ْ َ َیاَء ِفميَا ب لُِقِه ثََالثَِة أَْش ُ ِلَیْجَتِلَب ِهبَا ُمَوافََقَهتَا َو َمَحبََّهتَا َو َهَواَها َو ُحْسُن 

َلَْهيَا َو َال ِغَىن  نَِة ِيف َعْیِهنَا َو تَْوِسَعُتُه  َ قَلِْهبَا اِبلْهَْیئَِة الَْحَس َ ِتَما ُ اْس ُ ِتْعَما َ  َمَعهَا َو اْس ِ َْهنَا َو بَْنيَ َزْو َ ْوَجِة ِفميَا ب  ا الُْمَواِفِق لَهَا َعنْ اِبلزَّ
اِل الْ  َ َِّقِة ِهبَا ِيف  َىل الث ِٕ

ٍَس َحىتَّ یَْطَمِنئَّ قَلُْبُه ا َاَطُتهُ ثََالِث ِخَصاٍل َو ُهنَّ ِصَیانَُة نَْفِسهَا َعْن ُلكِّ َد ِلَیُكوَن  َمْحُبوِب َو الَْمْكُروِه َو ِح
َُكونُ   ٍ َّ َلَْهيَا ِعْنَد َز َاِطفًا   َ ِ نَِة لَهَا ِيف َعْیِنهِ  َذ َالبَِة َو الْهَْیئَِة الَْحَس ِ ُ اِبلْ َ ْظهَاُر الِْعْشِق 

ِٕ
 .ِمْهنَا َو ا
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را  كنند، الگوهاي ارتباطي خوبي دارند، عقايد مذهبي قوي داشته و اعضاي خودسپري مي
  م). 2010كنند(گالدينگ، تشويق و ترغيب مي

توان گفت: وفاق خانواده، نقش مؤثري در تربيت فرزند و در خالصه مي طوربهبنابراين، 
ها و اصول اخالقي در آنان دارد، كه در اين قسمت به تبيين آن پرداخته شدن ارزشنهادينه

  شود.مي
   

  شناسي و روانشناسينظر جامعه نقش وفاق خانواده در تربيت فرزند از .4-1
توسعه و رشد علوم رواشناسي، منجر به ظهور مباحثي مانند روانشناسي رشد، گرديده 

هاي رفتاري و القايي، در آموزش است. در بخشي از اين مباحث، سعي شده كه بهترين شيوه
اني، همدلي، هاي اخالقي و رشد معنوي كودكان ارائه گردد. براي مثال: در آموزش مهربفضيلت

هاي كوتاه، مكرر و بردباري و گذشت به كودكان توصيه شده است كه والدين و مربيان، درس
  ثابت درباره اين فضايل به فرزندان بدهند. 

هاي شاد و هيجاني همراه ها با سرگرمي و بازيبهترين نتايج زماني است كه، اين درس
ت كردن با كودكان در باره هر فضيلت باشد، ولي توجه به اين موضوع ضروري است كه صحب

گاه به اندازه نشان دادن آن به صورت عملي در زندگي (گر چه بخشي از آموزش است) هيچ
  ). 34، ص1389والدين مؤثر نيست(بوربا، 

هستند اصول اخالقي مانند مهرباني، گذشت، همدلي و احترام را به  درصددوالديني كه 
شان متّصف به اين صفات باشند، يعني حتي اإلمكان بر سر ها آموزش دهند، چنانچه خودبچه

آن اصول وفاق داشته باشند و از اختالف و درگيري بپرهيزند، معموالً در تربيت فرزندان خود 
شناسي معاصر نشان داده است كنند. براي مثال؛ تحقيقات در جامعهموفقيت بيشتري كسب مي

عضاي خانواده، بر سلوك فرزندان و كاهش ميزان كه، دلبستگي و صميميت در روابط متقابل ا
هاي زناشويي و ) و بر عكسِ آن، تعارض254و 253، 229، 1385بزهكاري مؤثر است(چلبي، 

آزاري، از مواردي هستند كه بر پرخاشگري و رفتار ضد اجتماعي در كودكان كودك
  ).12، ص1393بزرگي و ديگران، مؤثرند(جان

اي هاي درست و عادالنهار و مهربان باشند، عموماً واكنشاگر زن و شوهر با هم سازگ
ها احترام خود و فرزند خود را حفظ خواهند كرد. در اين صورت، احتمال خواهند داشت. آن

داند با والدين قاطع و حقيقي روبروست. پيروي كودك از والدين بيشتر خواهد بود؛ زيرا او مي
اسخگويانه و با كفايت پدران و مادران، هر دو، حمايت و هماهنگي زناشويي، به تربيت پ
  انجامد. هاي نامطلوب بسياري در كودك ميبستگي دارد و ناهماهنگي زناشويي به پيامد
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ي تعارض، بين والدين با رشد تحقيقات كريچ و فيچمن نشان داده است كه تجربه
اند كه هرچه دهاجتماعي كلي كودك، نسبت عكس دارد. همچنين هريس و مورگان، بيان كر

ترباشد، سرگرمي و رابطه پدر با كودكان بيشتر مادر، از زندگي زناشويي خود خشنودتر و راضي
خواهد بود و از طرفي با افزايش تعارض زناشويي، رفتار كودكان، مسأله سازتر است(استافورد 

  ).194، ص 1377ير، و به
ها در خانواده به شيوه ئوليتتوافق والدين در تقاضا از فرزندان و طرح وظايف و مس

ها سال اي كه از دهغيرمستبدانه، موجب اطاعت و همراهي فرزندان از والدين است. نتيجه
سازي كمتر آيد، اين است كه، هر چه تحميل والدين بيشتر باشد، اطاعت و درونيتحقيق بر مي

ظاهراً اطاعت بالواسطه و هاي القايي، خواهد بود. در حالي كه استفاده همسان والدين از پيام
هاي محكم، با اجبارِ كَم و حمايت باال، بلند مدت را در پي خواهد داشت. القا و ساير پيام

  ). 94، ص1377ير، بخشد(استافورد و بهسازي و رشد اخالقي را ارتقا مياطاعت فوري، دروني
هاي اخير، ثابت كرده است كه، هاي وسيع در روانشناسي، در دههبنابراين، نتايج پژوهش

هماهنگي و صميميت والدين و وفاق خانواده، در آموزش اخالق و رفتارهاي اجتماعي به 
  فرزندان، نقش مثبت و سازنده دارد. 

  نقش وفاق خانواده در تربيت فرزند از منظر قرآن و روايت .4-2
هايي از خصوصيات اخالقي، رفتاري پيامبران و امامان(ع) كه حاكي قسمت، نمونهدر اين 

 گردد:شدن معروف و پيشگيري از منكر است، ارائه مياز وفاق خانواده و تأثير آن در نهادينه

حضرت يعقوب(ع)، به عنوان پدر، در مقابل كارهاي ناشايست پسرانش نسبت به 
خيرخواهي و دعا در حق آنان برخورد نمود و با وجود  برادرشان، با صبر، گذشت، اغماض،
گشت، از در تعارض و خشونت و نفرين وارد نگرديد؛ بلكه غم و اندوه شديدي كه متحمل مي

انسجام و اتحاد اعضاء خانواده را حفظ نمايد.  كرد، با تدبير و بردباري،همواره سعي مي
َِين « ُ أَْن یَأِْت َّ یٌل َعَىس ا َُّه ُهَو الَْعِلُمي الَْحِكميفََصْربٌَمجِ ن

ِٕ
یعًاا ْم َمجِ   ). 83يوسف: »( ِهبِ
نمود. براي مثال: با ظن خود را نسبت به فرزندانش، اظهار مييعقوب(ع) اعتماد و حسن

پسر "وجود شواهد و قرائني كه مبني بر دزدي كردن بنيامين وجود داشت، با اطمينان گفت: 
  ). 250- 249، ص1376(شيخ صدوق، "كندمن دزدي نمي

در نهايت، رفتارهاي سنجيده و خداگونه حضرت يعقوب(ع) موجب شد، فرزندانش با 
كه خطاهايي مرتكب شده بودند، مسير خود را به سمت يكتاپرستي به پيش ببرند. وجود اين

هنگامي كه حضرت در بستر احتضار قرار گرفت و از فرزندانش سؤال كرد: بعد از من چه 
كيد نمودند كه ما پروردگار تو و پروردگار پدرانت ابراهيم و پرستيد؟ در جواب تأكسي را مي
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ِه ما تَْعُبُدوَن ِمْن «پرستيم و تسليم او هستيم. اسماعيل و اسحاق، كه خدايي يكتاست را مي ِ ِاْذ قاَل ِلَب
لهًا 
ِٕ
ْحساَق ا

ِٕ
ْسامِعیَل َو ا

ِٕ
ْراِهَمي َو ا ِٕ

َ اآبئَِك ا لَهَك َو ٕا
ِٕ
ُ ُمْسِلُمونَ بَْعِدي قالُوا نَْعُبُد ا َ ُن  دًا َو َحنْ ِ   ).133بقره: »(وا

ها از نظر ايمان در كه خانواده يعقوب(ع)، مانند خانواده علي(ع) نبودند كه همه آنبا اين 
سطح باال قرار داشته باشند، ولي يعقوب پيامبر(ع)، همواره در حفظ وفاق و انسجام خانواده 

مان فرزندانش تأثير گذارد و يكتاپرستي در وجود كوشيد و اين امر باعث شد كه در تقويت اي
  ها نهادينه شود. آن

تواند، اشاره به اين معنا داشته باشد كه فرزندان مي "الهك و اله ابائك"هاي كاربرد عبارت
  كنند ما از بركت وجود تو و پدرانت، يكتاپرست خواهيم ماند. اقرار مي

ت خويش را، كه در حقيقت همان يابند كه رسالپيامبر اكرم(ص) مأموريت مي
َو أَنِْذْر َعِشَريتََك «و نهي از منكر است، از خانواده و نزديكانشان آغاز كنند.  معروفامربه

الةِ «)؛ 214شعراء: »(ااْلَْٔقَرِبنيَ  َ اِبلصَّ َ ْه   ).132طه: »(َو أُْمْر أَ
قضاياي قبل از نزول اين )؛ حديثي در ارتباط با 94حجر:»(فاصدع مبا تؤمر«ي در تفسير آيه

خواند و علي(ع) و جعفر و آيه، آورده شده كه بخشي از آن چنين است: پيامبر(ص) نماز مي
). اين رفتار 378، ص1ق، ج1404كردند(قمي، زيدبن حارثه و خديجه(س) به او اقتدا مي

يق پيامبر(ص)، باعث شد كه در جامعه مشرك آن روز، نماز جماعت به عنوان يكي از مصاد
  اجتماعي در بين مسلمين در آيد.  ـ بارز معروف، به تدريج به صورت يك سنت ديني
آورندگان به رسول خدا(ص) بود، بلكه از هر حضرت خديجه(س) نه تنها، از اولين ايمان

گونه همراهي و كمك به همسرش دريغ نفرمود و تمام اموال خود را در گسترش دين اسالم 
ديجه(س) سبب شد كه او بتواند با شوهرش، كه به بيان هزينه نمود. اين رفتار خ

)، همدلي و همراهي نمايد و 35 -23: 160اميرالمؤمنين(ع) زاهدترين مردم بود(دشتي، خطبه 
در تاريخ اسالم از او به عنوان يكي از عوامل مهم در موفقيت رسالت پيامبر(ص)، ياد 

اي، ). در چنين خانواده136، ص 7، ج1382؛ مازندراني، 225، ص1ق، ج1403شود(طبرسي، 
اش ، در تمام ابعاد وجودي"معروف"آيد كه امكان رشد و پرورش زهرا(س) به وجود مي

شده و همه وظايف خود را به عنوان فرزند شايسته، همسر فداكار و همراه، مادرمهربان نهادينه
  و پيشواي وارسته، به انجام رساند. 

يامبر اكرم(ص)، مسئوليت هدايت جامعه نابسامان حضرت علي(ع)، به عنوان جانشين پ
ي آن روز، مسلمين را به عهده داشت. در شرايط سخت و نامناسب اقتصادي و حكومتيِ جامعه

نمود. از اش، ياري ميتحمل و صبوري زهرا(س) بود كه علي(ع) را در پيشبرد مقاصد الهي
شان از شوهرش ه پدر گراميبه توصي كه؛ طبق حديث مشهور فاطمه زهرا(س)،جمله اين
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آوردند، اكتفا كرد و به همان مقدار كه خودشان به خانه ميچيزي درخواست نمي
خواستند در ). اين رفتار زهرا(س) براي امام علي(ع)، كه مي213، ص1393نمود(قزويني، مي

بود. سطح فقيرترين افراد جامعه و در نهايتِ زهد و تقوي زندگي كنند، بسيار حائز اهميت 
نظير اين بزرگواران، سبب شد كه فرزندان اين خانواده هر هاي بيهمه اين عوامل و بخشش

  و نهي از منكر باشند. معروفامربهكدام مُصلح جامعه و اجرا كننده 
امام حسين(ع)، قبل از مهاجرت خود از مدينه به مكه، شب دوم كه نزد قبر رسول 

خدايا من معروف را دوست دارم و "رضه داشت: اهللا(ص) رفت، ضمن مناجات با خداوند ع
حنفيه، هدف خود از قيام ... همچنين، حضرت در وصيت خود به برادرش ابن منكر را دشمن

و عمل به سيره جد و پدر بزرگوارشان بيان فرمودند(مجلسي،  "و نهي از منكر معروفامربه"را 
  ). 328، ص44ق، ج1403

نواده علي(ع) و فاطمه(س)، حاكي از آن است كه، هاي تاريخي از خاگونه گزارشاين
چنان در وجود فرزندانشان نهادينه شده كه با تمام  "(معروف)"رضاي خداوند و اوامر الهي 

  و نهي از منكر تالش كردند.  معروفامربهوجود و همراه با خانواده، در راه 
هايي كه در باالترين نشود، حتي آطور كلي، چنانچه در سيره اولياء الهي مالحظه ميبه

سطح وفاق در خانواده نبودند، مانند حضرت يعقوب(ع)، همواره در حفظ انسجام و وفاق 
خانواده، و تربيت صحيح فرزندانشان، بردبار و كوشا بودند. اين شيوه، نقش مهمي در 

  شدن معروف و پيشگيري از منكر، در تربيت آنان داشته است.نهادينه
هاي ديني و اي كه وفاق در آن حاكم باشد و والدين در آموزش اصول و ارزشدر خانواده

هاي الزم را داشته باشند، فرزندان اجتماعي به فرزندان، در رفتار و گفتار خود هماهنگي
تري رشد خواهند نمود. به دنبال اين موضوع، هر چقدر جامعه از وجود چنين تر و صالحسالم

ها تربيت شده و وارد اي كه در اين خانوادهتر گردد، افراد صالح و شايستهغني هاييخانواده
يابد؛ يعني به تعداد اشخاصي كه شوند، افزايش ميهاي ديگر اجتماعي مينهادها و ارگان

اند، هاي اجتماعي گرديدهشده و جزء گروهمصاديق معروف، از درون خانواده براي آنان نهادينه
   شود.اضافه مي

هاي كه در خانواده، مورد محبت و احترام بوده و مفهوم ارزشاين افراد به دليل اين
اند، معموالً از اعتماد به نفس باال برخوردار هستند، به اخالقي را با عمق جان درك كرده

هاي درست بودن كارهاي خود اطمينان دارند و به سادگي جذب دوستان ناشايست و گروه
تواند معروف را در بنابراين، وفاق خانواده، از عوامل مهمي است كه ميگردند. فاسد نمي

  خانواده و در جامعه نهادينه كرده و از منكر پيشگيري نمايد.
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  گيرينتيجه

نهاد از نهادهاي اجتماعي است، مفهوم وفاق خانواده،  ترينمهمجا كه خانواده، از آن -1
  مرتبط با مفهوم وفاق اجتماعي است. 

شناسان مسلمان و غير مسلمان بوده است. اق اجتماعي، همواره مورد توجه جامعهوف -2
اي از اصول و شناسي، به معناي توافق جمعي بر سر مجموعهوفاق اجتماعي، از نظر جامعه

، به -كه خود موجد انرژي عاطفي است -قواعد اجتماعي كه در يك ميدان تعاملي اجتماعي
همزمان نتيجه و موجد(علت و معلول) وفاق اجتماعي است. آيد. انرژي عاطفي، وجود مي

هاي انساني، آييني، وفاق اجتماعي، از ديدگاه قرآن به اين معناست كه مردم در معاشرت
هاي ارتباطي صحيح و مهربانانه رفتار نمايند؛ حتي اإلمكان از بروز دوستانه و خانوادگي با شيوه

هاي فات و مشكالت اجتماعي خود را با روشخشونت و درگيري خودداري نموده و اختال
  آميز، با گذشت و در نهايت با معيار قانون حل و فصل نمايند. مسالمت

رابطه متقابل خدا با بشر، خصوصاً مؤمنان و روابط مؤمنان با يكديگر، عنصر اصلي در -3
رخوردار است. اي بآميز اعضاي خانواده، از اهميت ويژهروابط محبتمحبت است. در اين بين، 

آميز همراه با سازگاري و يگانگي بين زن و شوهر، با تدبّر در آياتي از قرآن كريم روابط محبت
در اين  "مودت و رحمت"، "ازواج"سوره روم و با تمركز بر واژگاني مانند  21ي نظير آيه

  شود. آيات، استنباط مي
ي، همدلي، محبت و مهرورزيِ به معناي سازگار "وفاق خانواده"در ديدگاه قرآن كريم، 

هاي اعضاي خانواده نسبت به يكديگر و توافق كامل و يا نسبي آنان بر سر اصول و ارزش
ها و هنجارهاي ديني و ديني و هنجارهاي مفيد اجتماعي است. توافق اعضاي خانواده بر ارزش

جارها از ها و هنشدن آن ارزشهنجارهاي مفيد اجتماعي ( معروف)، موجب تسهيل دروني
نظرها و عقايد اي كه داراي انسجام و وفاق است، اختالفدوران كودكي است. در خانواده

توانند آزادانه شود؛ بلكه در اين خانواده، فرزندان ميمنجر به ناسازگاري، تضاد و خشونت نمي
  و در محيطي آرام، راه و روش زندگي خود را انتخاب كنند. 

شناسي، محبت و ابراز و علوم روز، مانند روانشناسي و جامعهدر هر دو ديدگاه اسالم  -4
عالقه زن و شوهر نسبت به يكديگر، و همچنين محبت و مهرورزي نسبت به كودكان، موجب 

اي كه پايداريِ وفاق و انسجام خانواده و نقش كليدي در تربيت صحيح فرزندان است. خانواده
ني براي آرامش اعضا آن باشد. بنابراين، ضروري تواند كانوبا عشق و محبت تشكيل گردد، مي

است كه افراد خانواده ضمن حفظ پيوندهاي ارتباطي و عاطفي، حتي اإلمكان از بروز رفتارها و 
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برانگيز، دوري نمايند. در سايه آرامش و در فضاي عاطفي حاكم بر آن، گفتارهاي اختالف
  يابد. پيروي آنان از والدين، افزايش ميكودكان از رفتارهاي والدين الگوسازي نموده و سطح 

هايي باالترين مرتبه وفاق، در بين خانوادهوفاق خانواده، داراي مراتب مختلفي است.  -5
است كه اعضاي آن در عقيده و عمل موحد بوده و وفاق كامل داشته باشند. مانند خانواده 

عضاي آن با وجود تفاوت در هايي است كه اعلي(ع). مراتب ديگر وفاق، مربوط به خانواده
از كنند وفاق خانواده را، حفظ كنند. اين مفهوم عقيده، با سازگاري، محبت و گذشت، سعي مي

شود. آنان آيات قرآن كريم، در مورد زندگاني پيامبران(ع) و روايات معصومان(ع) استنباط مي
خالف، تا آخرين آميز و تضادجويانه در رابطه با اعضاي مبدون بروز رفتارهاي خشونت

  نمودند.   بيني و دلسوزي براي هدايت و خوشبختي آنان تالش ميلحظات، با خوش
اي كه داراي وفاق است، فرزندان، با اعتماد به پدر و مادر و با الگوبرداري در خانواده -6

نا ها و اصول اخالقي آشها و ضد ارزشطبيعي و خود به خود با ارزش طوربهاز رفتارهاي آنان 
هاي مسلمان كه فرزندانشان با اين روش تربيت شوند، شوند. بدين ترتيب، در خانوادهمي

شود. هر كدام از اعضاي اين مصاديق معروف مانند نماز، نيكوكاري، صلح و دوستي نهادينه مي
هاي اجتماعي شده و به نوبه خود، در ترويج معروف و اجراي ها، وارد يكي از گروهخانواده
   .و نهي از منكر، مؤثر خواهد بود معروفامربه
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