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سند خانه و خانواده از مجموعه سندهای شهر و جامعه توحیدی است و در صدد بیان مبانی و اصول خانواده 
که محورهای اصلی موضوع خانواده را  توحیدی و نقش آن در نظام سازی و جریان سازی توحیدی است. این سند 

ر طراحی الگوهای اصالح سبک زندگی، معیار و میزانی تواند عالوه بر ایجاد توان ددهد، میپیش روی ما قرار می
گیرد  .برای رشد و تعالی خانواده و جامعه قرار 

بابت ین ای برخوردار است، هم از ابحث خانه و خانواده از اهمیت ویژهمهای اجتماعی های حرکتدر بین مؤلفه
کهاز آن آغاز میشکل که هر حرکتی به هر  رکتی به خانه و خانواده باز منافع و ضررهای هر ح شود و هم از این جهت 

 گردد.می
های اجتماعی و فرهنگ تر اجرای آن، حرکتلذا با استخراج قواعد الزم االجرا درباره خانه و خانواده و از همه مهم

 گیرد.عمومی به سرعت در مسیر رشد و اصالح قرار می
کلمه  کلماتی مانند یاد شد« بیت»از خانه و خانواده در قرآن با  در « ِحصن»، «حریم»، «ارحام»، «َرِحم»ه و 

کرده و چگونگی دستیابی به آن منظومه که خداوند برای چنین نعمت بزرگی قرار داده را تبیین  ای باشکوه غرضی 
که بسیار متنوع و متعدد است نکات فراوانی در قرآن کلمات خانواده  و  را نیز یادآور شده است. عالوه بر منظومه 

که در صورت علم، توجه و عمل به آن سیمای زندگی شهر و جامعه  روایات درباره بیوت نورانی و ظلمانی بیان شده 
کمال نسل ما پدیدار میما نورانی می گواهی واضح شود و شتاب غیرقابل تصوری در رشد و  گردد. سوره نور و آیه نور 

 دارد.  وضوع را نیز بیان میبر این مطلب بوده و اهمیت پرداختن و اهتمام به این م
در واقع خداوند با موضوع خانه و خانواده، توحید ربوبی خود را به شکل عملی به انسان نشان داده است. به 
عبارت دیگر یکی از راهبردهای تقویت توحید در زندگی اهتمام به خانواده طبق نظر خداوند است. یکی از 

که در اثر چنین توجهی مهم شود، حفظ و صیانت از فطرت سلیم انسان و شکوفایی و بارور حاصل میترین آثاری 
کفران نعمت فطرت و پوشانده شدن شدن عقل او در پرتو وحی و دین است. بی توجهی به موضوع خانواده باعث 
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گرا اعتنایی به وحی و دین است و چنین پیامدی محصول زندگی دنیاطلبانه غربقوت عقل شده و در نهایت بی
 گریز است.توجه به آخرت یا آخرتلحدانه بیو م

 تکریم مقام زن و مرد و ادای حقوق هر یک و خروج از ظلم و تعدی، تنها در صورت توجه به مبانی و اصول به دست
گرفتن تحت تأثیر پذیر میآمده از وحی امکان شود. اکتفای به تجربیات بشری در زمینه ارتقای خانواده و قرار 

شود، ها از زندگی نوع بشر میطی، خانوادگی و قومیتی سبب نفوذ شیطان و سوء استفاده طاغوتهای محیالقاء
گر این سنگزیرا خانواده سنگ کج شود، بنای جامعه است و ا کلی ویران خواهد شد.   دبنا   یوار جامعه به 

کریکی از مهم  که در قرآن  که هترین حقایقی  ها دارای نیای مشترک مه انسانیم در مورد انسان مطرح شده اینست 
که همه انسان باشند و همگی ها از یک خانواده میبوده و پدر و مادر همگی مشترک است. این بدان معناست 

ها لقب بنی اند. سوره مبارکه اعراف ضمن بیان هبوط حضرت آدم علیه السالم و همسرش به انسانفرزندان آدم
 آدم داده است.

گردد. انسان ها باعث انس بیشتر آنها با یکدیگر و نیز تألیف بیشتر بینشان میدی بین انسانوجود ارتباط خویشاون
ها واهمه دارد و با برطرف شدن حس تنهایی و ورز است و به شدت از غربت و غریبهبه لحاظ طبع خود بسیار انس

گر خانوادهغربت احساس امنیت می گیرد کند. به همین دلیل ا پاشی شود در فرد ای در تنش قرار  یا دچار فرو
 آورد. ها به وجود میاضطراب و نگرانی

کانون خانواده هی که برای تقویت  گرفته اینست  کید قرار  که در آیات متعددی از قرآن مورد تأ چ نکته قابل تأملی 
کمیت انبیا و اولیای الهی در جامعه به عنوان پدران حقیقی افراد نیست. در این صورت ا گر انسان راهی جز حا

کند بی های فراوان شده و امنیت او دچار خدشه ها و عذابتردید دچار اضطرابراهی به جز راه انبیا را طی 
ث خانواده در وهله اول باید جانبه به مبحگیرد. بر این اساس توجه همهگردد و ظلم و تعدی زندگی او را فرا میمی

کننده ارتباط عمیق انسان با انبیای الهی به عنوان پدران موحد باشد و به واسطه چنین ارتباطی همه تداعی
 شوند.گر میراستا و در شکل امت واحده توحیدی جلوهها به عنوان خواهران و برادران ایمانی به صورت همانسان

ها نباید ها و عشیرهکل جامعه بشری است و قومیت بر اساس منطق قرآن و اهل بیت علیهم السالم قلمرو خانواده،
کوچک کنند. چه اینکه قلمروهای  منجر به تنوع در شیوه زندگی شده و نصرت و  تر خانوادهاین قلمرو را محدود 

زمینه همه سازند. بر این اساس موضوع خانواده به عنوان پسیاری عمومی در رسیدن به حیات طیبه را فراهم می
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گیرد و میتآیات می توان همه آیات قرآن را به نوعی در رابطه با مبحث خانواده مورد بررسی قرار واند مورد توجه قرار 
 داد.

که منجر به احیای سایر حقایق قرآنی و رو ایی توجه و اعتنا به مباحث قرآنی و روایی درباره خانواده ضرورتی است 
که تنهدر زندگی می کرده سورها سورهشود، شاید به همین دلیل باشد  که خداوند آن را فرض  نور است. این  ای 

کرده و می کرد. سوره به وضوح مسائل مربوط به خانواه را بیان   توان از آن به عنوان سوره خانواده یاد 
که از دیگر سوره کرد سوره مبارکه نساء، طالق و احزاب است  که الزم است در خصوص خانواده به آنها رجوع  هایی 

ها به نظام موضوعات و مسائل خانواده به طور مبسوط اشاره شده و هر یک موضوع خانواده را از ن سورهدر ای
کرده است. در این سوره ها در هم منظری مورد مطالعه قرار داده و وابستگی نظام خانواده به رسول و نبّی را بیان 

که توسط مستکبرین و ده و نیز آسیبتنیده شدن مباحث توحیدی با مبحث خانواده به خوبی نشان داده ش هایی 
گردیده است. شیاطین بر این بستر وارد می  شود تبیین 

که توسط خانواده به انسان میتوان به میها مطالعه عمیق این سورهبا  رسد و یا عذاب و رحمت و برکاتی 
کت که در این زمینه منتظر انسان استهال کسی به نوبه خود به  رودمیانتظار  واقف شد. بر این اساس ،هایی  هر 

 توجه داشته باشد.ها قرائت، تأمل و تدبر در این سوره
در این نوشتار سعی شده تا مطالب مهمی از مجموعه آیات و روایات در منظومه موضوعات و مسائل خانواده به 

گزاره گشکل خالصه و  های ریزیها و برنامهگزارییرد و به عنوان شاقول و میزانی در سیاستای در معرض دید قرار 
 کالن و خرد مورد توجه همگان واقع شود. 

کتاب که بخشی از سند شهر و جامعه توحیدی است،  تدبر »و « تدبر در ساحت جامعه»های در تدوین این نوشتار 
1«در ساحت بیت گزاره  گرفته و به نوعی بسط مطالب، شامل آیات و روایات و استنادات  ها در مورد استفاده قرار 

کودک و نوجوان و نیز مباحث مربوط به  کتب موجود است. همچنین از طرح مباحث مرتبط در حوزه تربیت  این 
که در سند تعلیم و تزکیه 2رشد هفت سال چهارم و پنجم  که الزم است در مورد این   آمده خودداری شده 

که از موضوعات مهم خانواده است به این سند رجوع شد.  موضوعات 

                                                           
 م.های انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالاز مجموعه کتاب 1

 م.های انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالکتابسند تعلیم و تزکیه از مجموعه  2
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کتب پشتیبان، به دلیل اهمیت ه ذکر است بیان برخی از استنادات در پاورقیالزم ب ها با وجود بیان این مطالب در 
 توجه به این مطالب بوده است.

تدوین این مطالب به عنوان سند، برای این مجموعه به منزله اقرار به حقایق جاری در زندگی انسان از ناحیه 
کهآدستیابی سایر مراتب ما را به که  ای از ایمان استمرتبه . این اقرار به عنوانخانواده است عمل در زندگی و  ن 

کاستیامیدوار میارتقا آن در سطح امت است،  کم و  های بعدی اساتید حوزه های آن با تالشسازد. طبیعی است 
 . انشااهلل.خانواده و به ویژه اساتید حوزه خانواده در مدرسه دانشجویی قرآن و عترت برطرف خواهد شد

 از مهمترین حقایق قرآن درباره خانواده
 پیوند توحیدی
 نسل توحیدی

 زندگی توحیدی
 بیت توحیدی

 بیوت توحیدی
 امت توحیدی
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