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در بیت به معنای شناخت و گرایش به حدود و محدودهای است که خداوند برای فراهم ساختن تدبر 
امکانات، ایجاد آرامش و تجدید قوا برای تجلی اسماء به نوع انسان عطا کرده است. در این رهگذر 

و  زوجیت به عنوان زیر ساخت اولیه این محدوده، سببی است که رحمت الهی را در رَحِم هستی، جامعه
 .دهدمی رای برای این تجلی قراانسان جاری ساخته و ارحامی را با حریمی مشخص و تعیین شده بهانه

اده و تحلیل آنچه که تا به حال مورد پژوهش محققان قرار گرفته و تاکنون انجام در بررسی بحث خانو
بر آنان خالی از لطف  تأمل رسد کهمی سواالتی به ذهن -ار ارزشمند بوده یه بسک یبا وجود -، شده

 نخواهد بود:
 ن موضوع، ای که مبحث خانواده دارد ولی جامعه با ایبه راستی چرا با توجه به اهمیت فوق العاده

 های جدی دارد؟چالش
 ها دارای چه ابعاد و انواعی بوده و به چه نحو با آنها برخورد شده است؟این چالش 

ذهن را به این سمت هدایت  ،افراد و جوامعهایی و افزایش روز به روز این مهم میان وجود چنین چالش
 ورد بررسی قرار نگرفته است.م کند که هنوز این مبحث به صورتی که بایسته و شایسته است،می

 مبانی صحیح و کاملی از این بحثفقدان ها، در خانواده موجود یهاچالشوجود علت  رسد،یبه نظر م
به نحوی سازماندهی نشده که مخاطبان را از  ،هم محتویات مورد استفاده طراحی شدهاست و اگر 

 .معضالتشان جدا کرده و نگاهی متفاوت به آنها ارائه نماید
حلّ و فصل نیز اینکه چرا تاکنون این مهم به سرانجام خود نرسیده است، سوالی است که پرداختن به آن و 

اندرکاران این امر است و امید است به سمتی پژوهشگران و دست مدیران، آن بر عهده تمامی مسئولین،
 .نَدو جوامع رخت برکَ هاانسانزندگی  ازروند که به واقع، این مشکالت 
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 است:ر یموارد ز یاست بررسبر همین اساس، آنچه در این بحث از اهمیت ویژه برخوردار 
ها وهیشچه  ؟استچرا انسان مکلف به تشکیل خانواده شده ست؟ یل خانواده چکیتش یمبان یاز منظر وح

 ن شود؟یافراد تأم یتمندیو رضا یالزم است در خانواده اِعمال شود تا سعادتمند ییهامهارتو 
جویانه به خانواده از زاویه خواست با رویکردی حقیقت ام تیبه سواالت فوق بر آن شد ییجوابگو یبرا

ن ی، ادر حد وسع ناچیز خود م وییآدر پی کشف اهمیت خانواده در منظر دین اسالم برم و یفکناالهی نظر 
در جهت ، هم السالمیعلن یات معصومیا رجوع به قرآن و روارویکرد بن یم. در اینکموضوع را تبیین 

 یعلم یهاش، بهرهیرده و به اندازه بضاعت خوکانواده تالش تبیین مقدمات اصلی و زیربنایی مبحث خ
ار یر بسی، توجه به اصول زیحیم. قبل ارائه هر توضیادادهقرار  یار مشتاقان معارف الهیآن را در اخت
 رسد: می به نظر یمهم و ضرور

و تعالی در سوره مبارکه هود یکی از اهداف اصلی خلقت انسان را ایصال به خداوند تبارک : اول اصل
 مَن إِالَّ*  نَیمُختَلِف زالُونَیَ ال وَ واحِدَةً أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ کَرَبُّ شاءَ لَو وَ» فرمایند:رحمت بیان کرده، می

پس بر این اساس  1«نَیأَجمَع النَّاسِ وَ الجِنَّةِ مِنَ جَهَنَّمَ لَأَملَأَنَّ کَرَبِّ لِمَةُکَ تَمَّت وَ خَلَقَهُم کَلِذلِ وَ کَرَبُّ رَحِمَ
 توان گفت رسیدن به رحمت واسعه الهی از اهداف اساسی خلقت انسان است.می

اند و همسر او از جنس خود از یک نفس واحد خلق شده هاانسانفرماید، همه قرآن کریم میاصل دوم: 
اند. در نتیجه مجرای خلقت انسان و وانی از آن دو در زمین پراکنده شدهافراوست و مردان و زنان 

 بالمآل وصول آنها به رحمت، از طریق نظام خانواده است. 
 وَ نِساءً وَ راًیثکَ رِجاالً مِنهُما بَثَّ وَ زَوجَها مِنها خَلَقَ وَ واحِدَةٍ نَفسٍ مِن مکُخَلَقَ یالَّذ مُکُرَبَّ اتَّقُوا النَّاسُ هَایّأَ ای

  2باًیرَق میکُعَلَ انَک هللا إِنَّ األَرحامَ وَ بِهِ تَسائَلُونَ یالَّذ هللا اتَّقُوا
                                                           

 119و  118سوره مباركه هود، آيه  1
 1سوره مباركه نسا، آيه  2
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های قرآن کریم، دو نعمتی که مبنای روابط خانوادگی است مودت و رحمت بر اساس آموزه: سوم اصل
 3است.
ریای رحمت واسعه الهی است. گونه که گفتیم یکی از اغراض خلقت انسان نیل او به دهمان: چهارم اصل

 به همین سبب محل تشکیل نطفه انسان که بستر دریافت رحمت الهی است، رحِم نامیده شده است.
بر اساس آنچه در مقدمه دوم بیان شد، از آنجا که رحمت از مبانی چگونگی روابط میان : پنجماصل 

ی نیز رحِم و خویشاوندان ارحام اعضای خانواده و محل تشکیل نطفه نیز رحِم است، نظام خویشاوند
 شوند.نامیده می

دارد که مطلوب خداوند عزیز این عمران بیان میهمچنین قرآن کریم در سوره مبارکه آل: ششم اصل
 4شود.، همه، بر یک دین باشند و آن دین نزد خداوند اسالم نامیده میهاانساناست که تمامی 

ه از دین الهی که همان اسالم است تبعیت کنند، اعضای امت در فرهنگ قرآن کریم کسانی ک: هفتم اصل
 5روند.شمار میه واحده ب

همان آیین مسلمانان  ،د و آیینرسول اهلل نقش پدر را برعهده داردر امت واحده اسالم : هشتم اصل
 6است.

                                                           
 يَتَفَكَّرُونَ. لِقَومٍ لَآياتٍ ذلِكَ في إِنَّ رَحمَةً وَ مَوَدَّةً بَينَكُم جَعَلَ وَ اإِلَيه لِتَسكُنُوا أَزواجاً أَنفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ أَن آياتِهِ مِن وَ :21سوره مباركه روم، آيه  3
 بِآياتِ يَكفُر مَن وَ بَينَهُم بَغياً العِلمُ جاءَهُمُ ما بَعدِ مِن إِالَّ الكِتابَ أُوتُوا الَّذينَ اختَلَفَ مَا وَ اإلِسالمُ اهلل عِندَ الدِّينَ : إِن19َّعمران، آيه سوره مباركه آل 4

 الحِسابِ. سَريعُ اهلل فَإِنَّ اهلل
 فَاتَّقُونِ. رَبُّكُم أَنَا وَ واحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُكُم هذِهِ إِنَّ وَ: 52سوره مباركه مؤمنون، آيه  5
 المُسلِمينَ سَمَّاكُمُ هُوَ إِبراهيمَ أَبيكُم مِلَّةَ حَرَجٍ مِن الدِّينِ فِي معَلَيكُ جَعَلَ ما وَ اجتَباكُم هُوَ جِهادِهِ حَقَّ اهلل فِي جاهِدُوا وَ: »78سوره مباركه حج، آيه  6

 نِعمَ وَ المَولى مَفَنِع مَوالكُم هُوَ بِاهلل اعتَصِمُوا وَ الزَّكاةَ آتُوا وَ الصَّالةَ فَأَقيمُوا النَّاسِ عَلَى شُهَداءَ تَكُونُوا وَ عَلَيكُم شَهيداً الرَّسُولُ لِيَكُونَ هذا في وَ قَبلُ مِن

دانيم حضرت محمد گونه كه مياند و همانبر اساس آيه مذكور مسلمانان به تبعيت از ملت حضرت ابراهيم صلي اهلل عليه و آله امر شده« النَّصيرُ

و آله هستند. بنابراين اگر  باشند كه فرزند حضرت ابراهيم صلي اهلل عليهمصطفي صلي اهلل عليه و آله از نسل حضرت اسماعيل عليه السالم مي
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دارند،  در آن برعهدهدر این امت واحده که رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله نقش پدری را : نهم اصل
 7است.اند. این مهم در آیه دهم از سوره مبارکه حجرات بیان شدهمسلمانان برادر یکدیگر خوانده شده

به عنوان پدر امت واحده اسالم و در نتیجه رابطه  صلی اهلل علیه و آلهوجود رسول اکرم : دهم اصل
 8میان است.شود، خود، رحمت الهی بر تمامی عالبرادری که میان مسلمانان ایجاد می

رحمت است و بین رسول و مؤمنین رابطه پدر و فرزندی  ،چون مبنای تشکیل امت واحده: یازدهم اصل
شود و بین مؤمنین رابطه برادری برقرار است، در نتیجه امت اسالمی به منزله یک خانواده محسوب می

رگ اسالم نیز مبنای رفتار ، در خانواده بز9و از آنجا که مبنای رفتار در خانواده مودت و رحمت است
 10مودت و رحمت است.

                                                                                                                                                                                           

شده است، بديهي است كه حضرت رسول صلووات اهلل و آله پدر مسلمانان باشند. اين مطلب توسط ت ابراهيم پدر امت مسلمان خوانده حضر

 احاديث شريف نبوی نيز تأييد شده است.
 تُرحَمُونَ. لَعَلَّكُم اهلل اتَّقُوا وَ أَخَوَيكُم نَبَي فَأَصلِحُوا إِخوَةٌ المُؤمِنُونَ : إِنَّمَا10سوره مباركه حجرات، آيه  7
 لِلعالَمينَ. رَحمَةً إِالَّ أَرسَلناكَ ما وَ: 17سوره مباركه انبياء، آيه  8
 يَتَفَكَّرُونَ. لِقَومٍ لَآياتٍ ذلِكَ في إِنَّ رَحمَةً وَ ةًمَوَدَّ بَينَكُم جَعَلَ وَ إِلَيها لِتَسكُنُوا أَزواجاً أَنفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ أَن آياتِهِ مِن وَ :21سوره مباركه روم، آيه  9

 أَو إِخوانَهُم أَو أَبناءَهُم أَو آباءَهُم كانُوا لَو وَ رَسُولَهُ وَ اهلل حَادَّ مَن يُوادُّونَ اآلخِرِ اليَومِ وَ بِاهلل يُؤمِنُونَ قَوماً تَجِدُ : ال22سوره مباركه مجادله، آيه  10

 أُولئِكَ عَنهُ رَضُوا وَ عَنهُم اهلل رَضِيَ فيها خالِدينَ األَنهارُ تَحتِهَا مِن تَجری جَنَّاتٍ يُدخِلُهُم وَ مِنهُ بِرُوحٍ أَيَّدَهُم وَ اإليمانَ قُلُوبِهِمُ في كَتَبَ أُولئِكَ عَشيرَتَهُم

است. به ايمان به خدا و روز آخرت نفي شده خدا و رسول وصفيست كه از اهل المُفلِحُونَ؛ در اين آيه مودت با دشمن  هُمُ اهلل حِزبَ إِنَّ أَال اهلل حِزبُ

توان گفت توادد يكي از های اعضای جامعه اسالمي است. پس مييآيد كه مودت با دوستان خدا و رسول از ويژيگميعبارت ديگر از اين آيه بر

گيرد. در واقع آيه جموعه اوصاف ارتباط دهنده برادران مسلمان قرار مياوصاف مؤمنين در جامعه جهاني اسالم است. بديهي است اين وصف در م

 مذكور دليل نقلي بر مطلب بيان شده در مقدمه يازدهم است.
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و به همین سبب عامل تقویت روابط  11کندبه همین دلیل خداوند مؤمنان را به رحماء بینهم وصف می
دانسته شده  صلی اهلل علیه و آلهفرزندان امت اسالم با پدر معنویشان، مودت با خویشان نسبی رسول 

به  12باشد.ب رفتار مؤمنین با یکدیگر بر اساس رحمت نیز میاین عامل دلیل اصلی وجوهمچنین است. 
 13دهند.، جزای مؤمنینی است که عمل صالح انجام میهمین روست که جعل ودّ

توان در چند نکته خالصه شود را میحاصل می ،طرح شده بندی و فهم اصولآنچه از جمع: گیرینتیجه
 کرد:
 ولیست نیاز به اقتضا و لوازم خاص خود دارد.یابی به رحمت الهی که دارای جریانی نزدست .1
از آنجا که کلید خزانه رحمت فقط به دست خداوند رحمان رحیم است و این عطا هم دارای  .2

اقتضائات خاص خود از جهت دریافت است، انسان طالب رحمت باید در جستجوی کلید گشاینده 
 های رحمت باشد.درب

 ت الهی نیاز به حرکتی به سمت باال از سوی انسان دارد.بنابراین دستیابی به دریای بیکران رحم .3

                                                           
 سيماهُم رِضواناً وَ اهلل مِنَ فَضالً يَبتَغُونَ داًسُجَّ رُكَّعاً تَراهُم بَينَهُم رُحَماءُ الكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذينَ وَ اهلل رَسُولُ : مُحَمَّد29ٌسوره مباركه فتح، آيه  11

 لِيَغيظَ الزُّرَّاعَ يُعجِبُ سُوقِهِ عَلى فَاستَوى فَاستَغلَظَ فَآزَرَهُ شَطأَهُ أَخرَجَ كَزَرعٍ اإلِنجيلِ فِي مَثَلُهُم وَ التَّوراةِ فِي مَثَلُهُم ذلِكَ السُّجُودِ أَثَرِ مِن وُجُوهِهِم في

 عَظيماً. أَجراً وَ مَغفِرَةً مِنهُم الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ اهلل وَعَدَ كُفَّارَال بِهِمُ
 يَقتَرِف مَن وَ القُربى فِي المَوَدَّةَ إِالَّ أَجراً عَلَيهِ أَسئَلُكُم ال قُل الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ عِبادَهُ اهلل يُبَشِّرُ الَّذی ذلِكَ: 23 سوره مباركه شورى، آيه 12

كند. اگر اين معنا را كنار اين عبارت شَكُورٌ؛ آيه شريفه اجر رسالت را منحصر در مودت اهل بيت معرفي مي غَفُورٌ اهلل إِنَّ حُسناً فيها لَهُ نَزِد حَسَنَةً

ودت خاندان رسالت بريم كه چگونه مه عظمت اين معنا پي ميبه كن« و قلت ما سألتكم من اجر فهو لكم»فرمايد: دعای شريف ندبه بگذاريم كه مي

 باشد. اش مييابي انسان به قرب الهي يا همان رحمت واسعهيگانه عامل دست
 وُدًّا. الرَّحمنُ لَهُمُ سَيَجعَلُ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ: 96 سوره مباركه مريم، آيه 13
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این حرکت صعودی همان مودت است. به بیان دیگر انسان برای نازل ساختن رحمت الهی بر  .4
باید مودت را در ساحت وجودی خود فعال سازد. از این دیدگاه مودت عامل جریان  ،خویش

 باشد.سازی در انزال رحمت می
مودت است. در بیت وابسته به صعود جریان رحمت نزول جریان توان گفت پس به عنوان نتیجه می

ترین مطلب در این زمینه این است که یگانه عامل انزال رحمت در بستر حیات حقیقی انسان یعنی بدیع
 در بستر جامعه، مودت اهل بیت است که خود معدن رحمت و مهبط وحیند.

 امعای جلزوم نگاه به مبحث خانواده در نقشه
گونه که بیان شد اساس خلقت انسان بر وصول او به رحمت است و این مسیر از دل خانواده به سمت همان

گذرد و بدیهی است که جامعه انسانی جزئی کوچک از ساختار هستی است. بدین جهت به جامعه می
اساسی در  شود. چرا که وقتی عنصرصورت تلویحی اهمیت نگاه به خانواده در دیدی جامع مشخص می

مندی این نهاد از رحمت الهی شد، تا نسبت به فرآیند نزول رحمت از چگونگی بهره ،مبحث خانواده
مندی خانواده عالم ملکوت به عالم خلق دیدی جامع نداشته باشیم، سخن گفتن از رحمت در فرآیند بهره

 از آن سخنی گزافه است. 
ایست که ردازیم. منظور این نوشتار از نقشه جامع، نقشهحال باید به ارائه تعریف خود از نقشه جامع بپ

در آن به عالم ماده در سه سطح هستی، جامعه و فرد نظر شده است و عناصر مؤثر در هر نقشه مشخص 
چنین ارتباط میان اجزای سه سطح نقشه نیز به صورت تبیین شده است. هم و ارتباط آنها با یکدیگر

  14است.تناظر مورد توجه قرار گرفتهم

                                                           
گانه ساختار وجودی انسان، ساختار وجودی جامعه و ساختار وجودی هستي كه از همين  به تفكيك از كتب سه های مذكور هر يكنقشه 14

 های مذكور به كتب نامبرده مراجعه نمايد.تر و فهم مباني ترسيم نقشهاند. خواننده جهت مطالعه دقيقمجموعه به چاپ رسيده است، اخذ شده
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حال با توجه به تمامی آنچه ذکر شد، برآنیم تا با چنین رویکردی در این مبحث، به بررسی نقش خانواده 
به کمال آفرینش که همان قرب الهی و  هاانسانبه عنوان زیربنای تشکیل امت واحده و بستر وصول 

 مندی از رحمت خاص الهی که ویژه مؤمنان است، بپردازیم.بهره

 بیت فاتحه: نگاهی به مختصات
 فصل اول: رحم و رحمت

 زوجیت فصل دوم: زوج و
 فصل سوم: رحِم

 فصل چهارم: ارحام
 حریم و حَرَمم: فصل پنج

 خاتمه: اهلِ بیت
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