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اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،  زیستی و ... و در همه ابعاد عبادی، فکری، فرهنگی، علمی،
ای، پوششی، سکونتی و ...، نوع سبک زندگی است. ادیان، مذاهب، بهداشتی، تفریحی، تغذیه

ه نمایند کهایی را پیشنهاد میها و برنامهها و ... برای پیشرفت زندگی بشر، سبکمکاتب، ایدئولوژی
ستند، ولی قرآن کریم در قالب دین اسالم ها یا ابعاد اختصاص دارند و یا ناقص هیا به برخی از حوزه

ها و ابعاد زندگی انسان، سبکی از زندگی پیشرفته را به بشریت عرضه نموده است که در همه حوزه
دارای برنامه کامل و منسجم است. در این سبک از زندگی، به جنبه مادی و جنبه معنوی انسان توجه 

جهان آخرت، تضمین و تأمین شده است. در این   و شده و سعادتمندی او در این جهان، جهان برزخ
ها و ابعاد، محوریت دارد و تأکید فراوانی بر تشکیل، سبک زندگی، نهاد خانواده در همه یا بیشتر حوزه

حفظ و پیشرفت آن، شده است. از نگاه قرآن کریم، در خانواده پیشرفته، دیانت، قداست خانواده، 
رعایت حقوق و احترام متقابل، قداست تولید، پرورش و مشروعیت مندی بهره جنسی و پوشش، قانون

فرزند، اتحاد، تعاون و مهرورزی و تناسب و عدالت در حقوق مرد و زن قابل مشاهده است. سبک 
ای است که در بسیاری از موارد، با تکنولوژی و فناوری روز زندگی قرآنی در حوزه خانواده، به گونه
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شود، ها و ابعاد سبک زندگی بشر، تأکید فراوانی بر خانواده میاز آنجا که در همه یا بیشتر حوزه
خانوادگی اهمیت فراوانی در زندگی انسان دارد؛ از این رو، توان به جرأت گفت که سبک زندگی می

ای که موجب پیشرفت زندگی خانوادگی شود، به صورت قابل محسوسی، سبب هر طرح و برنامه
شودهای دیگر نیز میپیشرفت زندگی انسان در حوزه . 

که از سوی مسلمانان از روش و سبک زندگی پیامبر اکرم« سیره»یا « سنت»واژه  J  بیت  اهلو
م. توسط آلفرد آدلر در غرب، بازیابی و نسبت به  9191گرفته شده است، در سال  Dعصمت

شناسی بدان پرداخته شناسی و روانشناسی، مردمرویکردهایی که در علوم اجتماعی، جامعه
های سبک زندگی اسالمی، شد، تعاریف متفاوتی یافت )خطیبی و ساجدی، مروری بر شاخص

9919 :91 ). 
لین افرادی که نگاه علمی به خانواده داشتند، فردریک لوپله از فرانسه و ویلهلم هاینریش ریل از او

شناسی خانواده نامید، در اوج انقالب صنعتی توان آنان را پدران جامعهآلمان بودند. این دو که می



ه و برابری خواهاناروپا شاهد فروپاشی خانواده بودند و ریشه آن را در تحوالت فکری، آزادی
شناختند. آنان در دفاع از خانواده سنتی، به نقد مسیری پرداختند که خانواده در دوره جدید طی می
شناسی جدید دورکیمی بر اروپا حاکم بود. در توسعه کرد. افکار آنان تا پیدایش جامعهمی

شناسان یان جامعهشناسی خانواده، افزون بر لوپله و ریل، افرادی مانند امیل دورکیم از مجامعه
مؤسس و باخ اوفن با نظریه تکامل خانواده، لوئیس مورگان با اعتقاد به تکامل خانواده از ساحت 

شناسان فرانسوی، مانند راد کلیف براون، مالینوفسکی و فریدریش مادرساالری به پدرساالری، مردم
د وسترمارک با نقد تکامل ، ادوار«منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»انگلس با نگارش کتاب 

شناسان در این زمینه مؤثر واقع شدند )اعزازی، خانواده و بسیاری دیگر از متفکران اجتماعی و جامعه
91ـ 91: 9931شناسی خانوده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، جامعه ). 

منشأ تحقیق علمی در زمینه خانواده شد. وی،  از میان همه، اندیشه امیل دورکیم پیرامون خانواده،
باره خانواده و تحوالت آن پرداخت. پس از او ، به بحث در«خودکشی و تقسیم کار اجتماعی»در کتاب 

شناسان نیز به این بحث پرداخته و هر یک از نگاه خاصی به بیان و تحلیل این واقعیت دیگر جامعه
ن کالسیک، مورگان، فریزر، مالینوفسکی، استراوس و امیل شناسااند. از میان جامعهاقدام کرده

شناسان، خانواده را نهاد اصلی پردازند. هر یک از این جامعهدورکیم به بررسی وضعیت خانواده می
دانند که منشأ ایجاب جامعه جدید است )آزاد ارمکی، الگوهای سبک زندگی ایرانیان، اجتماعی می

9931 :91 ). 
هایی در زمینه سبک زندگی، سبک زندگی دینی و سبک زندگی قرآنی به گارشهر چند تاکنون، ن

های سبک ای در باره ویژگیصورت مستقل، به انجام رسیده است، اما تا به حال، هیچ نگاشته
زندگی پیشرفته در خصوص خانواده به صورت مستقل، عرضه نشده است. همین مطلب، جدید و بکر 

نمایدتأیید می بودن موضوع نوشتار حاضر را . 
شناسیمفهوم  

تحلیل و بررسی سبک زندگی پیشرفته از نگاه قرآن کریم در حوزه خانواده، احتیاج به توضیح و تبیین 
گرددبرخی واژگان دارد که در ذیل به صورت کوتاه بدان اشاره می . 

 الف( سبک زندگی
یها، در گذشته از عبارت«سبک زندگی»در زبان انگلیسی برای معادل   «style of life» ،

«style of living» و «life style» استفاده شده و امروزه بیشتر از «lifestyle» شود که استفاده می
اند )میرساردو، فرهنگ جامع ترجمه کرده« اسلوب زندگی»و برخی « شیوه زندگی»برخی آن را 

تشکیل یافته است. « زندگی»و « سبک»از دو واژه « سبک زندگی(. »331: 9931شناسی، جامعه
در لغت به معنای روش، شیوه، طرز، راه و رسم، قاعده، اسلوب و ... آمده است « سبک» واژه

(. 6191/ 1: 9939؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 9393/ 9: 9939)معین، فرهنگ فارسی معین، 
بودن، و ... است  نیز در لغت به معنای عمر، زندگانی، حیات، زیستن، معاش، زنده« زندگی»کلمه 

9331/ 1: 9939؛ انوری، همان، 9319/ 9: 9939)معین، همان،  ). 
خورد. سوبل ـ که شاید اولین کسی بود که تعاریف گوناگونی به چشم می« سبک زندگی»برای 

را نوشته ـ بر این دیدگاه است که به طور تقریبی، « سبک زندگی»ترین متن درباره تعریف گسترده
بی یا مفهومی درباره اینکه چه چیزی سازنده سبک زندگی است، وجود ندارد. برخی هیچ توافق تجر

شود، به توان این مفهوم را بسته به موضوعی که مطالعه میدیگر هم بر این باورند که می
های استفاده از این مفهوم کننده بقیه شیوههای مختلف تعریف کرد و ارائه تعریفی از آن، نفیشکل

شود، تعریف کرد )فاضلی، ای را که در آن از این مفهوم استفاده میالزم است تا زمینه نیست. تنها
13: 9939مصرف و سبک زندگی، ). 

گویی و بیشتر، آن را به همان« سبک زندگی»این وضعیت در تعریف مفهوم باعث شده تا کاربردهای 
ای که گاهی به ست. به گونهگویی کشانده و از آن برای همه چیز و هیچ چیز استفاده شده اکلی

گیرند؛ بنابراین، هر کسی که در جایگاه سخن گفتن از اشتباه، آن را برابر فرهنگ یا طبقه در نظر می
 .آن است، باید به طور دقیق، مراد خود از آن را مشخص کند

ر م. از سوی آلفرد آدلر مطرح شد. از نظ 9191، برای نخستین بار، در سال «سبک زندگی»عنوان 
همتا و فردی زندگی که همه فرایندهای عمومی زندگی ذیل آن وی، سبک زندگی یعنی کلیت بی

 .(Adler, the Individual Psychology of Alfred Adler, 9111: 919) قرار دارد



م. سبک زندگی را بر اساس الگوی خرید کاال تعریف کرد و گفت: سبک  9119ویلیام لیزر در سال 
ای که بدان طریق، ده بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است. شیوهکننزندگی داللت

زندگی  شود. وی در جای دیگر، سبککند و کاالی خریداری شده مصرف میکننده، خرید میمصرف
ها، منابع، کند؛ نظامی که از تأثیر ارزشرا طرز مشخص یا متمایز زندگی گروهی از مردم معرفی می

گیرد. او با توجه به تمرکزش بر موضوع وانین بر نیروهای زندگی در گروه شکل مینمادها و ق
کننده داند که در خریدهای مصرفبازاریابی، در جای دیگر، سبک زندگی را الگوی رفتاری گروهی می

دوست و دیگران، بررسی الگوی آرمانی سبک های مصرف انعکاس یافته است )حسنانبوه و روش
96: 9919گاه مکتب اسالم، زندگی از دید ). 

های رفتاری است که فرد یا گروه بر اساس ای از صورتاز دیدگاه گئورک زیمل سبک زندگی، مجموعه
محیط های درونی خود و در راستای تالش برای ایجاد توازن میان شخصیت ذهنی و زیستانگیزه

تره آن در علوم اجتماعی، عینی و انسانی خود برگزیده است )مهدوی، مفهوم سبک زندگی و گس
9933 :19 ). 

های رفتار، پوشیدن لباس، سخن گفتن، اندیشیدن و ماکس وبر سبک زندگی را بر گرفته از شیوه
داند )مجدی و دیگران، مجله علوم های منزلتی متفاوت میکننده گروههایی که مشخصنگرش

999/ 9: 9931د، اجتماعي، دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشه ). 
های رفتاری و ها، شیوهها، ارزشای از طرز تلقییر بوردیو سبک زندگی، مجموعهاز نظر پی
99: 9931های افراد است )بوردیو، نظریة کنش: دالیل عملی و انتخاب عقالنی، سلقیه ). 

عملکردها تعبیر ای کم و بیش جامع از توان به مجموعهبنابر نظر آنتونی گیدنز، سبک زندگی را می
آورد، بلکه روایت خاصی را گیرد؛ زیرا نه تنها نیازهای جاری او را برمیکرد که فرد، آنها را به کار می

کند )گیدنز، تجدد و هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم می
991: 9933تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید،  ). 

« زندگی روزمره»تر، الگوهای فدرستون سبک زندگی، شیوه زندگی یا به عبارت دقیق در نزد مایک
هایی که فرد یا است که نه تنها شامل الگوهای مطلوب فردی، بلکه شامل تمام عادات و روش

اند یا در مرحله عمل، با آنها سرو کار دارند، نیز هست. بنابراین، ها خو کردهاعضای یک گروه به آن
ندگی به خانه و اثاثیه محدود نشده و تمام چیزها مانند الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، سبک ز

بینی فرد و گروه وابسته به آن را ها و جهانها، ارزشگیرد و نگرشنحوه مصرف و لباس را در بر می
کندمنعکس می  (Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism, 9119: 913-919). 

سازی متفاوت به عمل آمده دو برداشت و مفهوم« سبک زندگی»شناسی از مفهوم ر ادبیات جامعهد
گردد ـ سبک زندگی معرف م. باز می 9191بندی نخست ـ که پیشینه آن به دهه است. در فرمول

 ,Chapin) ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و به طور غالب، شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی است
Contemporary American Institutions, 9191). بندی دوم، سبک زندگی شکل نوینی در فرمول

یابدگرایی معنا میشود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرفدانسته می : 
(Giddens, 9116, and 9119; Bourdieu, 9136; Featherstone, 9136; Lash/ Urry, 9133).  در این

ها و رفتارهای )هویت( افراد که اهمیت ها، نگرشمعنا، سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش
1: 9939یابد )اباذری، چاوشیان، های اجتماعی روز به روز افزایش میآن برای تحلیل ). 

دهند؟ این دو دهند؟ و چگونه انجام میسبک زندگی ناظر به دو چیز است: مردم چه انجام می
ها، شامل های مختلف زندگی کاربرد دارد. از نظر دوبریانوف، این عرصهبرای عرصهپرسش، 

های کاری، سیاسی، عمومی، فرهنگی و ارتباطی، زندگی روزمره و بازتولید زندگی فعالیت
31ـ  31: 9939شوند )فاضلی، سبک زندگی، می ). 

« بخش بر ه اصلی انسجامسبک زندگی عبارت است از طیف رفتاری ک»نویسد: می« محمد فاضلی
ای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از افراد جامعه قابل آن حاکم است و عرصه

مشاهده است و الزاماً برای همگان قابل تشخیص نیست. اگرچه محقق اجتماعی، میان آن و بقیه 
39: 9939ی، )فاضلی، مصرف و سبک زندگ« شودطیف رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل می ). 

« سبک زندگی عبارت است از الگوی همگرا )کلیت تامی( »نویسد: می« محمد سعید مهدوی کنی
ها که فرد یا گروه بر های اجتماعی و دارایییا مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع

طی خود ابداع یا انتخاب های( او در تعامل با شرایط محیها )سلیقهای از تمایالت و ترجیحمبنای پاره



)مهدوی، « های مرجح است.مند کنشکند. یا به اختصار، سبک زندگی، الگو یا مجموعه نظاممی
33: 9931دین و سبک زندگی،  ). 

« نویسد: شناسانه، در تعریف سبک زندگی، میبر اساس رویکرد دین« احمد حسین شریفی
های پذیرفته شده و ها و نگرشاز باورها، ارزشای از رفتارهای سازمان یافته که متأثر مجموعه»

های فردی و وضعیت محیطی، وجهه غالب رفتاری یک فرد یا همچنین متناسب با امیال و خواسته
91: 9919)شریفی، سبک زندگی اسالمی ایرانی، « اندگروهی از افراد شده ). 

زندگی در حوزه فردی،  ای از عادات روزمره درحاصل آنکه سبک زندگی عبارت است از مجموعه
المللی، زیست محیطی و ... و در ُبعدهای عبادی، فرهنگی، علمی، هنری،  خانوادگی، ملی، بین

اجتماعی، سیاسی )حکومتی(، مدیریتی، حقوقی، اقتصادی، شغلی، بهداشتی، تفریحی، 
اندای، پوششی، سکونتی و ... که در زندگی روزمره انسان نهادینه شدهتغذیه . 
)انفال/ « سنت»(، 63)مائده/ « منهاج»، «ِشرعه»آن کریم، از سبک زندگی با واژگانی مانند در قر

 6؛ ممتحنه/ 99)احزاب/ « اسوه»(، 13)نحل/ « حیات طیبه»(، 91)احقاف/ « طریق»(، 69؛ فاطر/ 93
( و ... یاد شده است1و . 

 ب( زندگی پیشرفته
وصف « پیشرفته»تشکیل یافته است. « شرفتهپی»و « زندگی»از دو واژه « زندگی پیشرفته»عبارت 

تشکیل شده است. پیشرفت در لغت به معنای حرکت « ته»و « پیشرف»منسوب است و از دو جزء 
ای از رشد کیفی یا کمی، ترقی کردن، کردن به سوی جلو، جلو رفتن، پشت سر گذاشتن مرحله

در لغت به معنای آنکه « پیشرفته. »ترقی، ارتقا، پیشروی، پیروزی، پیش رفتن، جلو رفتن و ... است
جسته، مقدم، تجاوز کرده، افتاده، پیشییا آنچه پیشرفت کرده یا ارتقا یافته است، مترقی، پیش

ترقی کرده، از حد طبیعیی در گذشته، به جانب پیش روان شده و ... است )عمید، فرهنگ فارسی 
؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 191/ 9: 9939؛ معین، فرهنگ فارسی معین، 113/ 9: 9936عمید، 
9199ـ9199/ 9: 9939 ). 

« در اصطالح به معنای رشد تدریجی سطح و کیفیت زندگی در عرصه مادی و معنوی « پیشرفت
انسانی است. بر این اساس، مراد از پیشرفت، تحول متکامل است، به طوری که استعدادهای 

رت است از حرکت اجتماعی از وضعیتی با فردی و جمعی پویا شود؛ به همین دلیل، پیشرفت، عبا
اراده و آگاهی مردم آن اجتماع، به سوی حالت و وضعیتی بهتر که رسیدن به آن وضعیت، از اهداف و 

961: 9911ای درباره نسبت ماهوی پیشرفت و عدالت، آمال آن مردم است )زیبایی، مطالعه ). 
آگاه، سالم، پردرآمد و خداگونه. عنصر اخیر  در جامعه اسالمی، پیشرفت عبارت است از تربیت افرادی

ابزاری برای حفظ دانش، سالمت و ثروت از مسیر انحراف و انحطاط است. در این تفسیر از پیشرفت ـ 
که می ها، الزامات خاصی بر دانش، نامید ـ خداگونه شدن انسان« پیشرفت متعالی»توان آن را 

جمله اینکه توانمندان جامعه ـ برای خداگونه شدن ـ باید  کند؛ ازسالمت و ثروت افراد جامعه وضع می
زکات دانش، سالمت و ثروت خود را بپردازند تا در پی این عمل داوطلبانه عبادی، به مراتب باالی قرب 

شناسی تدوین شاخص پیشرفت انسانی بر اساس گفتمان قرآنی، الهی دست یابند )توکلی، روش
69ـ61: 9911 ). 

و  96، 91؛ کهف/ 33؛ هود/ 1؛ نساء/ 931)بقره/ « رشد»شرفت با تعابیری همچون قرآن کریم از پی
« تعالی»(، 91)سبأ/ « بلده طیبه»(، 13)نحل/ « حیات طیبه»(، 99و  96، 91؛ جن/ 19؛ انبیاء/ 11
« عمران»(، 1؛ منافقون/ 19؛ سبأ/ 919؛ انعام/ 916؛ مائده/ 19؛ نساء/ 913و  16، 19عمران، )آل

ای که در ( و ... یاد نموده است؛ بنابراین، مقصود از زندگی پیشرفته عبارت است از زندگی19)هود/ 
 .آن، انسان از مرحله رکود و پسرفت، گذر کرده، به درجه رشد و ترقی دست یابد

 ج( خانواده
که معادل کلمه« خانواده»واژه   «family»  ،در انگلیسی است، در لغت به معنای خاندان، اهل خانه

؛ عمید، 9916/ 9: 9939دودمان، تیره، زن و فرزند، فامیل و ... است )معین، فرهنگ فارسی معین، 
(؛ هر چند در 9111/ 6: 9939؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 391/ 9: 9936فرهنگ فارسی عمید، 

رو بوده و جامعه بدون خانواده امکان ندارد، ولی در میان همه جوامع، بشر با خانواده روبه
نظران در تعریف این مفهوم، اتفاق نظر وجود ندارداحبص . 

پژوهی، های خانوادهمشکل اساسی در پژوهش در حوزه خانواده نیز همین است )گرینشتین، روش
شود. در آید، با تعابیر و مصادیق متعددی برخورد می(. وقتی سخن از خانواده به میان می99: 9911



ای از آن برجسته ای از موضوع خانواده نگریسته و ُبعد ویژهویژه به جنبههر یک از تعاریف، با رویکردی 
است شده . 

با اعضا و تعرفه  (Zanden, 9111: 911) ، گروه اجتماعی(Rodgers, 9116: 91) نظامی نیمه بسته
(، متشکل از یک مرد و یک زن )گاردنر، جنگ علیه خانواده، 91تا: خاص )عاملی، حقوق خانواده، بی

؛ گاردنر، جنگ علیه خانواده، 1/ 9: 9693( با زندگی مشترک )طاهری، حقوق مدنی، 31: 3399
(، 99: 9931شناسی، فر، خانواده در نگرش اسالم و روان(، در یک مکان مشترک )ساالری31: 9933

(، با هدف مشترک 939: 9936شناسی، به مدت طوالنی و نامشخص )کوئن، مبانی جامعه
(، با تعهد به هم )گاردنر، جنگ علیه خانواده، 91: 9933اسی زنان و خانواده، شن)شیخی، جامعه

(، به همراه ارتباط و انتساب از راه خون، ازدواج یا فرزندخواندگی )کوئن، مبانی 31: 9933
های اقتصادی(، با رابطه939: 9936شناسی، جامعه  (Zanden, 9111: 911) های عاطفی ، رابطه

(Engels, 9139: 939–911) پایای قراردادی اجتماعی کردن اعضا )کوئن، مبانی  ، با مسئولیت
فر، (، مسئولیت حقوقی، تربیتی، رفتاری، اقتصادی و دینی )ساالری939: 9936شناسی، جامعه

( به همراه همیاری در تربیت و نگهداری فرزندان، 99: 9931شناسی، خانواده در نگرش اسالم و روان
قتصاد اعضاهمیاری در تأمین ا  (Zanden, 9111: 911)  از جمله تعاریف و اجزای تعاریفی هستند که

انددرباره خانواده ذکر شده . 
اند، باید گفت خانواده، جنس را نیز خانواده نامیدهبا وجود اینکه زندگی گروهی حتی دو نفر هم

قعی اجتماعی، از حضور دربردارنده پدر، مادر و فرزندان است. به سخن بهتر، خانواده به معنای وا
یابد )آزاد پدران، مادران و فرزندان در یک مکان و فضای اجتماعی و فرهنگی مشترک تشکیل می

99: 9931ارمکی، الگوهای سبک زندگی در ایران،  ). 
در نظر بسیاری از مردم، خانواده به منزله واحد اجتماعی است که شامل یک زوج متأهل و 

کنندای در کنار یکدیگر زندگی میهفرزندانشان است که در خان  (Zanden, 9111: 911). 
خانواده در تعریف وزارت آموزش اونتاریو به منظور درس مطالعات خانواده، عبارت است از یک واحد 

پذیرند، از یکدیگر دهند، مسئولیت میاجتماعی متشکل از افراد متعامل که تعهداتی را انجام می
کنند و با یکدیگر در های فرهنگی و دینی را منتقل میشوند، ارزشیر میپذکنند، جامعهمراقبت می

 .(Jarman, 9119: 1) منابع سهیم هستند
کند که اداره کل سرشماری آمریکا، خانواده را یک گروه دو نفره یا بیشتر از مردم )خانوار( تعریف می

گیرد اج یا فرزندخواندگی شکل میکرده، ارتباط آنها به واسطه تولد، ازدودر کنار یکدیگر زندگی 
99: 9911پژوهی، های خانواده)گرینشتین، روش ). 

م. انجام داد، این نتیجه حاصل شد که اگرچه به  9119روبر در سال  در نظرسنجی ملی که سازمان
های ازدواج کرده صاحب فرزند را خانواده تعریف درصد(، زوج 13گو )طور تقریبی، تمامی افراد پاسخ

نکرده را که با یکدیگر زندگی کرده و  های ازدواجگو نیز زوجدرصد افراد پاسخ 31اند، ولی بیش از هکرد
باز جنسگو، دو مرد همدرصد افراد پاسخ 91کنند و صاحب فرزند هستند، به عنوان خانواده تلقی می

99ـ99: 9911اند )همان، کنند نیز خانواده به شمار آوردهرا که با یکدیگر زندگی می ). 
توان نتیجه گرفت که همه بر اجتماعی و خویشاوندی بودن ارتباط انسانی در از مجموع تعاریف می

(؛ بنابراین، خانواده از نگاه بیشتر 6: 9919خانواده تأکید دارند )باقری، خانواده در اسالم و ایران، 
ز دو نفر تشکیل شده )از کم اترین نهاد اجتماعی در جوامع است که دستدانشمندان غربی، کوچک

کنندیک جنس یا دو جنس( که در زیر یک سقف زندگی می . 
اما خانواده در نگاه قرآن کریم عبارت است از یک نهاد کوچک که از ازدواج رسمی و شرعی یک جنس 

انجامد و اعضای آن با هم گیرد و به طور معمول، به تولید فرزند میمذکر و یک جنس مؤنث شکل می
باشندمشترک و صمیمانه دارند و نسبت به هم دارای حقوق و وظایفی میزندگی  . 

 نقش قرآن در پیشرفت زندگی بشر
ترین، با نام دین اسالم ( که در آخرین و کامل9قرآن کریم یک کتاب تربیتی و اخالقی است )بقره/ 

( از سوی خداوند به وسیله آخرین پیامبرش محمد91 عمران/)آل J  شده است. این بر بشریت عرضه
های زندگی بشری، اعم از فردی، خانوادگی، ملی، بین المللی، محیط کتاب مقدس، در همه حوزه

و در همه ابعاد، از جمله عبادی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی   زیستی و ...
رنامه و ای، تفریحی، روحی، جسمی و ... دارای ب)حکومتی(، حقوقی، مدیریتی، بهداشتی، تغذیه

کار خاص خود استراه . 



ای از جهان ظهور یافتند که مردم آن، دارای ها پیش در منطقهدر قرن Jقرآن کریم و پیامبر اکرم
ها و ابعاد زندگی بودند، همچنان که امام انحطاط و پسرفت در همه یا دست کم، در بیشتر حوزه

گر برانگیخت و او را امین وحی خویش خدا محمد را برای جهانیان به عنوان بیدار»فرمود:  Aعلی
ها و میان ساخت، در حالی که شما ای گروه عرب، بدترین آیین را داشتید و در بدترین سرزمین

نوشیدید و غذاهای کردید و آبهای آلوده میهای خشن و مارهای پرزهر خطرناک زندگی میسنگالخ
نمودید و پیوند خویشاوندی را قطع می ریختید وخوردید و پیوسته خون یکدیگر را میناگوار می

91البالغه، خطبه )نهج« پرستی میان شما رایج و گناهان به واسطه شما دایر بودبت ). 
ها و ابعاد هایی، مسلمانان در صدر بیشتر حوزهولی قرآن با مردم آن زمان، کاری کرد که تا زمان

 113تا  39اسالم طی پنج قرن، از سال » گوید:زندگی بودند. همچنان که ویل دورانت آمریکایی می
هجری قمری از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو و حکومت، تصفیه اخالق و رفتار، سطح زندگانی، وضع 

قوانین منصفانه انسانی و تساهل دینی، ادبیات، دانشوری، علم، طب و فلسفه پیشاهنگ جهان 
699/ 6: 9913)دورانت، تاریخ تمدن، « بود ). 

نفوذ اخالقی همین اعراب زاییده اسالم، اقوام وحشی اروپا را »گوید: ون فرانسوی نیز میگوستاو لوب
ـ که سلطنت روم را زیر و رو نمودند ـ در طریق آدمیت داخل کرد و نیز نفوذ عقالنی آنها، دروازه علوم و 

« ل استاد اروپا بودندسا 111خبر بودند، به روی آنها باز کرد و تا فنون و فلسفه را که از آن به کلی بی
319: 9933)لوبون، تمدن اسالم و غرب،  ). 

 ابعاد پیشرفت در خانواده
المللی، محیط زیستی و ... همچنان که در پیشرفت زندگی، چند حوزه فردی، خانوادگی، ملی، بین

فکری،  باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، در پیشرفت خانواده نیز توانمندی در چندین بعد از جمله
ای، اقتصادی، حقوقی و ... باید مد نظر علمی، فرهنگی، اخالقی، بدنی، روانی، بهداشتی، تغذیه

شناسی تدوین شاخص پیشرفت انسانی بر اساس گفتمان قرآنی، گرفته شود )توکلی، روش
9911 :61 ). 

ه در ای است، ولی سبک زندگی در علوم انسانی، به ویژسبک زندگی قرآنی، تجویزی و توصیه
شناسی، توصیفی و تشریحی است، )کاویانی، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن، جامعه
(. در تجویز، آنچه باید باشد و دستور، مطرح است ولی در توصیف، بیان یک رخداد مطرح است. 9919

همچنین اگر نگاه توصیفی به سبک زندگی باشد، دیگر نیاز نیست که یک جامعیتی در نظر گرفته 
ود؛ برای مثال، اگر در زندگی روزمره، ُبعدی از زندگی نادیده گرفته شود و به وجهی دیگر، بیش از ش

ای نیست، اما نگاه تجویزی، باید جامع باشد و حد پرداخته شود، اقدام اشتباه و غیرمنطقی
که برای ای پیچیده شود که تمام ابعاد در نظر گرفته شود. همان گونه خواهد تا از ابتدا نسخهمی

های احتمالی نسخه پیچیدن برای یک بیمار، الزم است تمامیت وضعیت جسمانی او )اعم از بیماری
دیگر، داروهای مصرفی دیگر، تغذیه الزم برای او، قوّت و ضعف جسمانی او، سابقه بیماری، امکان 

حظه بشود تا پزشک دسترسی به داروی تجویز شده و ... و تأثیر و تأثر همه این عوامل با یکدیگر( مال
های فیزیکی الزم و ... را برای او تجویز کند، به همین صورت، بتواند یک دارو، رژیم غذائی یا فعالیت

برای پیچیدن نسخه در فرایند اصالح خانوادگی )جهت پیشرفت( نیز باید تمام جوانب در کنار یکدیگر 
 .دیده بشود تا بتوان قدمی رو به جلو برداشت

یابد، در ارائه سبک زندگی ه خانواده، گروهی است که از دو یا چند نفر تشکیل میاز آنجایی ک
 .پیشرفته به این نهاد، باید پیشرفت همه اعضا به صورت گروهی و نه فردی، در نظر گرفته شود

های خانواده پیشرفته از نگاه قرآنویژگی  
هایی وجود دارد که برای یژگیدهد، ودر سبکی که قرآن کریم برای خانواده پیشرفته ارائه می

پیشرفت کامل و بهتر خانواده باید همه آنها وجود داشته باشند تا گفته شود که از نگاه قرآن کریم، 
 .خانواده مورد نظر، از همه جهات، پیشرفت نموده است

 دینی و معنوی بودن همه امور و روابط خانوادگی.1
کند، دستورات الهی حرف اول را ای که قرآن کریم برای خانواده پیشرفته توصیه میدر سبک زندگی

زند و در همه امور و روابط خانوادگی، حضور پررنگ، سازنده و عمیق دارد، حتی در آنجا در زندگی می
دینی  هایشود که احتیاجی به در نظر گرفتن آموزهکه شهوت و لذت وجود داشته و احساس می

نیست. آیات فراوانی داللت یا اشاره بر این نکته دارند. برخی به پیروی از دین که به مقتضای فطرتی 
(. برخی به رعایت تقوای 91دهد )روم/ است که خداوند، انسان را بدان آفریده است فرمان می



ند حضرات کها نقل می(. برخی آیه999دهد )بقره/ خداوند در هنگام آمیزش جنسی دستور می
(. برخی 999داری و اسالم توصیه کردند )بقره/ فرزندان خانواده خود را به دین Cابراهیم و یعقوب

پیش از دستور به نیکی به پدر و مادر خانواده، به عبادت خدا و شریک نگرفتن برای او دستور 
م به فرزند خانواده ( برخی توصیه لقمان حکی99؛ اسراء/ 919؛ انعام/ 91؛ نساء/ 39دهند )بقره/ می

( که به نوعی، توصیه قرآن کریم، به بر پا داشتن شعائر 93 کند )لقمان/خود به اقامه نماز را نقل می
آیدالهی در زندگی خانوادگی به شمار می . 

احادیث فراوانی نیز داللت یا اشاره بر این مسئله دارند. برخی، از ازدواجی که از آن، غیر وجه خدا و 
است )تمیمی،  طلبی( نهی کردهشده باشد و برخی، از ازدواج با ریاء و سمعه )آوازه عفت اراده

(. گروهی تصریح 396، 911/ 9: 9939االسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و االحکام، دعائم 
فسیر کند )کوفی، تای را بخواهد، آنان را آگاه در دین میکنند هنگامی که خداوند، خیر اهل خانهمی

/ 9: 9939؛ تمیمی، دعائم االسالم و ذکر الحالل والحرام والقضایا واالحکام، 961تا: فرات کوفی، بی
/ 1و  639/ 9: 9919(. گروهی به انجام وضو پیش از انجام آمیزش جنسی )کلینی، الکافی، 911
(، 116/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 199/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 111

؛ 111: 9919ای به خواندن دو رکعت نماز پیش از انجام آمیزش جنسی )کلینی، همان، دسته
ای به ذکر خداوند در زمان آمیزش جنسی )صدوق، (، دسته691ـ611/ 3: 9911طوسی، همان، 

پیش از آمیزش جنسی )عیاشی، تفسیر « بسم هللا»ای به گفتن (، دسته616/ 9: 9616همان، 
(، گروهی به پناه بردن از شیطان به خداوند 119/ 1: 9919؛ کلینی، همان، 99/ 9: 1993العیاشی، 

پیش از آمیزش جنسی )همان(، برخی به دعا و نیایش با خداوند در هنگام آمیزش جنسی )همان، 
: 9931(، گروهی به قرائت آیات قرآن کریم در هنگام آمیزش جنسی )عیاشی، همان، 119/ 1: 9919

کننده و فرزندش از خدا در هنگام آمیزش هی به درخواست دوری شیطان از آمیزش( و گرو99/ 9
کنند )کلینی، همانتوصیه می ). 

یکی از لوازم دینی و معنوی بودن امور و روابط خانوادگی این است که معیار و اولویت در انتخاب 
لب تأکید دارند. برخی داری و قرب به خداوند باشد. آیات زیادی بر این مطهمسر باید تقوا، دین

تر باشد (؛ بنابراین، همسری باید باارزش99داند )حجرات/ ها را باتقواترین آنها میترین انسانباارزش
که تقوای بیشتری داشته باشد، نه اینکه زیبایی، ثروت، قدرت یا ... داشته باشد. برخی از آیات 

باایمان را بهتر از زن آزاد مشرک و بنده (. برخی کنیز 93داند )سجده/ مؤمن و فاسق را یکی نمی
(. 999داند؛ اگرچه زیبایی او انسان را به شگفت آورد )بقره/ باایمان را بهتر از مرد آزاد مشرک می

( و برخی 999کند، مگر اینکه ایمان بیاورند )بقره/ برخی از ازدواج با مردان و زنان مشرک نهی می
1کند )تحریم/ ا اسالم، ایمان و عبادت ذکر مییکی از اوصاف همسران )زنان( برتر ر ). 

همچنین احادیثی بر این نکته داللت یا اشاره دارد. گروهی به ازدواج با زنان و دختران صاحب دین 
(. برخی، 911/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 999/ 1: 9919دهند )کلینی، الکافی، دستور می

(. 33ـ31: 9699شمارد )حمیری، قرب اإلسناد، ی دین میاز جمله سعادت مرد را زن زیبای دارا
دارند اگر کسی با زن یا دختر به خاطر دینش ازدواج کند، نه زیبایی و مال، خداوند برخی، اعالم می

شده و دهد و اگر به خاطر زیبایی یا مالش ازدواج کند، به همان واگذار به او مال و زیبایی هم می
؛ 919/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 999/ 1: 9919لکافی، رسد )کلینی، ابدان نمی

(. برخی توصیه به دادن دختر به شوهر باتقوا و دیندار 619و  911/ 3: 9911طوسی، تهذیب االحکام، 
کنند که اگر آن شخص، دختر را دوست داشته باشد، او را اکرام کنند و علت آن را این ذکر میمی
: 9919کند )طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بدش بیاید، به او ظلم نمی کند و اگر از اومی
کننده رحم خوار بدهد، به عنوان قطعای کسی را که دخترش را به فاسق یا شراب(. دسته916

اند )کلینی، همان، خودش و مانند کسی که دخترش را به سمت زنا قیادت نموده، معرفی کرده
ای از ازدواج با (. دسته913/ 3: 9911؛ طوسی، همان، 13/ 6: 9616، همان، ؛ صدوق963/ 1: 9919
(. گروهی 991: 9693و االمالی، امالی،  13/ 6: 9616کنند )صدوق، همان، خوار نهی میشراب

دانند که مسلمان یا مؤمن با یهودی، نصرانی یا ناصبی ازدواج کند )اشعری، النوادر، شایسته نمی
؛ طوسی، 613/ 9: 9616؛ صدوق، همان، 919و  961ـ963/ 1: 9919ی، همان، ؛ کلین993: 9613

939/ 9: 9931و االستبصار،  911/ 3: 9911همان،  ). 
  



دانند که مرد مسلمان، دخترش را به ازدواج مرد یا پسر ناصبی در بیاورد برخی شایسته نمی
وسی، ناصبی، مرجئی یا حروری (. برخی از ازدواج با زن یا دختر مج613/ 9: 9616)صدوق، همان، 

؛ صدوق، من 913و  963/ 1: 9919؛ کلینی، همان، 991: 9613کنند )اشعری، النوادر، نهی می
گویند کسی که (. برخی می999/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 63/ 9: 9616الیحضره الفقیه، 

شود و عملی از او به سمت ل میدخترش را به ازدواج فاسق در بیاورد، هر روز هزار لعنت بر او ناز
شود )دیلمی، ارشاد القلوب رسد و توبه او قبول نمیرود و دعایش به اجابت نمیآسمان باال نمی

دانند که با زن یا دختر و مرد یا پسری که مشهور به زنا (. برخی، روا نمی936/ 9: 9699الی الصواب، 
( و برخی از 611/ 9: 9616من الیحضره الفقیه، هستند، ازدواج کرد مگر اینکه توبه کنند )صدوق، 

919/ 1: 9919کنند )کلینی، الکافی، ازدواج با دختر یا زن خبیث نهی می ). 
بنابراین، سبک پیشنهاد شده از قرآن کریم و روایات به بشریت برای پیشرفت، برخالف سبک 

بودن امور و روابط  پیشنهاد شده از سوی جهان غرب و مدرنیته که به عرفی، مادی و سکوالر
(، به شدت 916: 9931خانوادگی نظر دارد )ویلسون، تأثیر روشنفکری غرب بر ازدواج و خانواده، 

 .مخالفت دارد
 قداست خانواده و ازدواج .2

ای که در سبک زندگی قرآنی، نظام و نهاد خانواده از جایگاه واال و باالیی برخوردار است؛ به گونه
ی به تشکیل خانواده و پس از آن، تالش برای استحکام، پویایی و تداوم آن تشویق و توصیه فراوان

شده است. از نگاه سبک زندگی قرآنی، زندگی فردی شایسته نیست و سفارش به زندگی در کنار 
ای مورد تأیید است که برآمده از ازدواج مشروع و خانواده شده است. در نگاه قرآن کریم تنها خانواده

صیغه عقد در میان مرد و زن خانواده خوانده شود. آیات زیادی بر این مطالب تأکید سنتی باشد و 
ها همسرانی را آفریده داند که از جنس انسانهای خداوند را این میدارد. برخی یکی از نشانه

(. 99تا به سوی آنان آرامش بگیرند و میان آنان، دوستی و مهربانی قرار داده است )روم/  است
دارد که ( و برخی اذعان می99دهد )نور/ ستور به ازدواج دادن مجردها، غالمان و کنیزان میبرخی د

61خداوند، هر چیزی را به صورت زوج آفریده است )ذاریات/  ). 
احادیث فراوانی نیز بر قداست و ارزش خانواده، تشکیل و حفظ آن داللت یا اشاره دارد. برخی هیچ 

/ 9: 9616دانند )صدوق، من الیحضره الفقیه، تر از ازدواج نمیداوند محبوببنائی را در اسالم در نزد خ
ای که با ازدواج در اسالم ساخته شود، تر از خانه(. برخی هیچ چیزی را در نزد خداوند، محبوب939
(. در برخی، به طور مطلق به جوان دستور ازدواج داده 993/ 1: 9919داند )کلینی، الکافی، نمی

و  939/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 991ـ993/ 1: 9919)کلینی، همان، شده است 
ای را که در آن عروسی است، دارند خداوند خانه(. برخی اعالم می196و  919: 9619معانی االخبار 

ای که با (. برخی هیچ چیز را در نزد خداوند از خانه16/ 1: 9919دارد )کلینی، همان، دوست می
(. برخی زنان را 993/ 1: 9919شمارند )کلینی، همان، تر نمیجدایی خراب شود، مبغوض طالق و

کنند از اینکه ازدواج را ترک کنند و خودشان را از شوهران تعطیل بدارند )کلینی، همان نهی می
دانند که با حالت عزب بودن ترین مردگان را کسانی می(. گروهی بدترین و پست111/ 1: 9919
( گروهی بدترین 991/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 991/ 1: 9919د )کلینی، همان، بمیرن

ها یا امت پیامبر اکرمانسان J کنند )شعیری، جامع ها معرفی میها و بهترین امت را متأهلرا عزب
(. در برخی از ازدواج کردن به سنت پیامبر اکرم919: 9919االخبار،  J ر تعبیر شده و در برخی دیگ

دهد به کسی که دوست دارد از سنت او پیروی کند، دستور به ازدواج می Jآمده که پیامبر اکرم
(. برخی بیشتر اهل آتش را 196: 9619؛ صدوق، معانی االخبار، 991/ 1: 9919)کلینی، همان، 

زد (. برخی متأهل خوابیده را در ن936/ 9: 9616کنند )صدوق، من الیحضره الفقیه، ها ذکر میعزب
(. 919: 9919شمارند )شعیری، جامع االخبار، گیرنده تهجدکننده عزب برتر میخداوند از روزه

ای، کسی را که ازدواج کند، دارای نصف عبادت )فتال، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، دسته
( یا حافظ نصف 916/ 96: 9613(، دارای نصف سعادت )نوری، مستدرک الوسائل، 931/ 9: 9913

؛ 939/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 991/ 1: 9919دانند. )کلینی، همان، ینش مید
: 9919دانند )کلینی، همان، (. برخی، روزی را به همراه زنان و عیال می193: 9696طوسی، امالی، 

د به (. گروهی کسی را که ازدواج را به خاطر ترس از فقر و درماندگی ترک کند، دارای گمان ب991/ 1
/ 9، 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 999ـ991/ 1: 9919کنند )کلینی، همان، خداوند معرفی می

دهند )طبرسی، مکارم (. برخی، دستور به جستجو و درخواست روزی به وسیله ازدواج می931



(. گروهی به کسی که دوست دارد خداوند را پاک و پاک شده مالقات کند، 911: 9919االخالق، 
؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 611: 9693کنند )مفید، المقنعه، وصیه به مالقات خدا با زوجه میت

دهند هر جوانی که در اوائل جوانی ازدواج کند، شیطان فریاد (. برخی، خبر می931/ 9: 9616
ی کشد: ای وای، ای وای، دو سوم دینش از من در امان ماند. پس جوان باید در ثلث دیگر تقوامی

(. 911/ 9: 9939؛ تمیمی، دعائم االسالم، 31: 9691خدا پیشه کند )کوفی، تفسیر فرات کوفی، 
داری را تنها در متهجد به قرآن کریم یا طلب علم یا عروسی که به شوهرش هدیه زندهگروهی، شب

؛ 61، 9691؛ کوفی، تفسیر فرات کوفی، 999: 9619دانند )صدوق، الخصال، شود، جایز میداده می
(. برخی کسی که فرزندی داشته و توان مالی ازدواج او را داشته باشد و 99: 9931راوندی، النوادر، 

دانند )طبرسی، او را به ازدواج در نیاورد، در صورت گناه فرزندش، او را هم در گناه فرزندش سهیم می
دانند )تمیمی، دعائم می(. برخی بهترین متاع دنیا را همسر )زن( صالح 961/ 3: 9613مجمع البیان، 

(. برخی، برترین فایده شخص مسلمان بعد از اسالم را همسر )زن( 911/ 9: 9939االسالم، 
؛ 993/ 1: 9919دانند که زمانی که بدان نگاه کند، او را خوشحال نماید )کلینی، همان، مسلمان می

961/ 3: 1991؛ طوسی، تهذیب االحکام، 931/ 9: 9616صدوق، من الیحضره الفقیه،  ). 
داری دختران و زنان جامعه بر تحصیل و اشتغال در بیرون در سبک زندگی قرآنی، ازدواج نمودن و خانه

از خانه و خانواده اولویت و برتری دارد؛ بدین معنا که اگر امر، دائر بر این باشد که جنس مؤنثی که به 
به تحصیل و اشتغال بپردازد و سن بلوغ جنسی و اجتماعی رسیده است، ازدواج و شوهر کند یا 

یکی از آن دو با دیگری منافات داشته باشد، ترجیح با ازدواج و شوهر کردن است. همان گونه که اگر 
امر، دائر بر این باشد که زنی که شوهر کرده، به تحصیل یا اشتغال در بیرون از خانه و خانواده بپردازد 

داری دو با دیگری در تعارض باشد، ترجیح با ایفای نقش خانهداری خود بپردازد و یکی از آن یا به خانه
 .است

احادیث فراوانی بر اولویت داشتن ازدواج دختران و زنان بر تحصیل و اشتغال آنان داللت دارد. گروهی 
اش حیض نشود )کلینی، همان، داللت بر این دارند که از سعادت پدر است که دخترش در خانه

(. برخی داللت دارند بر اینکه دختران 639/ 9: 9616من الیحضره الفقیه، ؛ صدوق، 991/ 1: 9919
/ 1: 9919هنگامی که به سن بلوغ رسیدند، تنها دوای آنان، شوهر کردن است )کلینی، همان، 

(. گروهی داللت دارند بر اینکه شهوت ده جزء دارد و مردان و پسران، یک جزء و دختران و زنان، 993
(. برخی شهوت 693: 9619؛ صدوق، الخصال، 993/ 1: 9919ند )کلینی، همان، نه جزء آن را دار

 911(. برخی از میان 991/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، دختران و زنان را شهوت دوازده مرد می
دانند )کلینی، تای آن را برای زنان و دختران و یکی از آن را برای مردان و پسران می 11شهوت، 

گویند زنان، یازده عورت دارند و (. برخی می111/ 9: 9616من الیحضره الفقیه، همان؛ صدوق، 
میرد، قبر ده پوشاند و هنگامی که میکند، شوهرش، یک عورت را میهنگامی که زن ازدواج می

139ـ139و  119/ 9: 9939پوشاند )اربلی، کشف الغمة، عورت او را می ). 
آید و ماندن زنان ترین شغل زن خانواده به شمار میکردن، مهمداری بنا بر سبک زندگی قرآنی، خانه

و مناصب  داری بر شغلدر خانه بر هر کاری ترجیح دارد. روایات فراوانی بر اولویت داشتن نقش خانه
کنند بر اینکه همت زنان، کنند. برخی داللت میاقتصادی و اجتماعی برای زن خانواده داللت می

ای جهاد زن را خوب شوهرداری زن (. دسته993ـ991/ 1: 9919همان،  مردان هستند )کلینی،
و  691/ 6؛ 691/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 113و  1/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، می

191و  131: 9619الخصال،  ). 
خانه و البته این بدین معنا نیست که زن، حق کار کردن و حضور در فضاهای اجتماعی و بیرون از 

داری، تربیت فرزندان خانواده را ندارد، بلکه بدین معناست که تمرکز اصلی و اساسی زن باید بر خانه
تواند بپردازد؛ بنابراین، قرآن و روایات، با آنچه که و شوهرداری باشد و در کنار آنها به امور دیگر هم می

فت آنان داده و زنان را از بودن در خانه و ها به منظور پیشرنظران غربی و مدرنیته برای خانوادهصاحب
(، مخالفت 996: 9933شناسی زنان، کنند )آبوت/ واالس، جامعهرسیدگی به امور خانواده منع می

نمایدمی . 
مندی بهره جنسی و پوششقانون .3  

از نگاه قرآن کریم عفت جنسی دارای قداست و ارزشمند است و روابط جنسی تنها در چارچوب 
ای کسانی را که به جای شروع جایز است. آیات فراوانی بر این مسئله تأکید دارد. دستهخاص و م

اند، گرایی بودهجنسنظام همسری و خانواده، در صدد ارضای نیازهای جنسی خود از راه هم



)شعراء/ « کنندهتعدی»(، 36)اعراف/ « مجرم»(، 39)اعراف/ « کاراسراف»(، 11)نمل/ « جاهل»
اند. برخی ( خوانده96)عنکبوت/ « فاسق»( و 99)عنکبوت/ « ظالم»(، 91)عنکبوت/ « دمفس»(، 911

دهد که عفت ورزند تا خداوند، آنان را از فضل يابند، دستور میبه كسانی كه وسیله زناشويی نمی
ای (. دسته99ـ91دهند )نور/ (. گروهی به حفظ عورت خود دستور می99نیاز گرداند )نور/ خويش بی

(. برخی در وصف مؤمنان، آنان 99ـ91دهند )نور/ ها از نگاه به نامحرمان میتور به پوشاندن چشمدس
(. برخی دیگر در وصف نمازگزاران، نیز 1ـ1کننده عورت جنسی خود خوانده است )مؤمنون/ را حفظ

کنیزان خود (. گروهی کسانی را که با غیر از همسران و 99ـ99اند )معارج/ همین ویژگی را بیان کرده
شهوترانی نمایند، از جمله تعدیکنندگان از حدود الهی میشمارند )مؤمنون/ 3؛ معارج/ 

برخی تنها موارد حلیت ارضای جنسی را همسران و کنیزان میدانند )احزاب/ 11(. برخی از  .(99
ناه جنسی، کنندگان عورت خود از گ(. برخی برای حفظ99کنند )نور/ اجبار دختران بر زنا نهی می

(. برخی از رابطه و دوستی پنهانی با جنس مخالف 91دهند )احزاب/ وعده مغفرت و پاداش بزرگ می
(. برخی زنا را 9دانند )نور/ (. برخی ازدواج با زناکار را بر مؤمنان حرام می91کنند )نساء/ نهی می

(. برخی زنا 99ند )اسراء/ کن(. برخی از زنا نهی می99؛ اسراء/ 96دانند )یوسف/ زشت و فحشا می
را گناه و مورد تنفر در نزد خداوند معرفی می (. برخی مجازات زناکار را صد ضربه 93و  99کند )اسراء/ 

دهند که زنان زناکار را در خانه حبس کنید تا (. برخی دستور می9شالق بیان کرده است )نور/ 
زناکار رأفت به خرج داده نشود و مجازات زناکار دهند در مجازات (. برخی دستور می91بمیرند )نساء/ 

(. برخی از فشار آوردن به همسران 9را گروهی از مؤمنان ببینند تا مایه عبرت برای آنان شود )نور/ 
کند، مگر زنی که فحشا )زنان( برای به دست آوردن مهری که به آنها داده شده است، نهی می

91انجام دهد )نساء/  ). 
گیری جنسی در چارچوب خاص داللت یا اشاره دارند. برخی نیز بر رعایت عفاف و بهره روایات فراوانی

دارند که (. برخی اعالم می116/ 1: 9919دهند )کلینی، همان، دستور به عفاف و ترک فجور می
خداوند عفت را جزو لشکر عقل و ضد آن، هتاکی )هرزگی( را جزو لشکر جهل قرار داده است 

(. برخی دستور به لزوم 99ـ91/ 9: 9919؛ کلینی، همان، 913ـ 911/ 9: 9931، )برقی، المحاسن
(. گروهی اهل عفاف را 913و  911: 9933دهند )آمدی، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، عفت می

: 9933 ؛ آمدی، همان،991: 9931دانند )لیثی، عیون الحکم والمواعظ، ها میشرافتمندترین شریف
(. برخی 993: 9931دانند )لیثی، عیون همان، را از اخالق شرافتمندها می(. برخی عفاف 911

ها را دانند )آمدی، همان(. برخی زیباترین ُخلقنیکویی عفاف را از اخالق شرافتمندها می
کنند ها را عفت ذکر می(. برخی یکی از باالترین ُخلق991: 9931دانند )لیثی، همان، میعفاف 

کنند که قوامش در شهوت است (. گروهی یکی از فضائل را عفت ذکر می931 ،9933)آمدی، همان، 
(. گروهی 963/ 9، 9939؛ اربلی، کشف الغمه، 61: 9919)کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، 

دانند )برقی، شود، عفت آلت جنسی میترین چیزی را که خداوند به وسیله آن، عبادت میبافضیلت
های اهل بیت (. برخی یکی از خصلت166/ 1و  31ـ31/ 9: 9919؛ کلینی، همان، 919/ 9المحاسن، 

( برخی باالترین عبادت را 913: 9691کنند )کوفی، تفسیر فرات کوفی، را عفاف ذکر می Dعصمت
دانند. (. برخی عفت را رأس هر خیری می613ـ613و  31/ 9: 9919دانند )کلینی، همان، عفاف می

( برخی 911: 9933؛ آمدی، تصنیف غررالحکم و درر الکلم، 61: 9931م والمواعظ، )لیثی، عیون الحک
(. برخی 911: 9933؛ آمدی، همان، 69: 9931دانند )لیثی، همان، عفت را از اخالق زیرکان می
(. برخی عفت را ریشه جوانمردی 131: 9911کنند )پاینده، نهج الفصاحه، عفاف را زینت زنان ذکر می

های دین را (. بعضی یکی از نشانه911: 9933؛ آمدی، همان، 99: 9931لیثی، همان، دانند )می
کنند. (. برخی زکات زیبایی را عفاف ذکر می911: 9913کنند )راوندی، قصص االنبیاء، عفت ذکر می

( گروهی بهترین زنان را، زنان 911: 9933؛ آمدی، همان، 931: 9931)لیثی، عیون الحکم والمواعظ، 
/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 996/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، ف و پاکدامن میعفی
(. برخی 619/ 1: 9919شود جز با زن عفیف ازدواج نشود )کلینی، همان، (. در برخی توصیه می931

ممنوع  ازدواج کردن با کسی را که حد زنا بر او اقامه شده یا متهم یا مشهور به زناست، ناشایسته یا
911ـ 916/ 1: 9919دانند مگر اینکه دانسته شود که توبه کرده است )کلینی، همان، می ). 

های قرآن و روایات آنچه در سبک زندگی پیشرفته غرب و مدرنیته به بشریت عرضه بنابراین، آموزه
عفتی استشود که مبتنی بر آزادی کامل جنسی و بیمی  (Strauss, 9113) نندک، را تأیید نمی . 



دهند که نمایند. برخی به زنان با ایمان دستور میآیات فراونی هم به حجاب و پوشش توصیه می
دهند که زيورهای خود را آشكار (. برخی به زنان با ایمان دستور می99عورت خود را حفظ کنند )نور/ 

ش فرو اندازند و نگردانند مگر آنچه كه به طور طبیعی از آن پیداست و روسری خود را بر سینه خوي
زيورهايشان را جز برای شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران 

كیش خود يا شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان هم
ی زنان وقوف حاصل هانیازند يا كودكانی كه بر عورتكنیزانشان يا خدمتكاران مرد كه از زن بی

ای کنند از اینکه پاهای خود را به گونه(. برخی زنان باایمان را نهی می99اند، آشكار نكنند )نور/ نكرده
دهند (. برخی دستور می99دارند، معلوم گردد )نور/ به زمین بكوبند که آنچه از زينتشان نهفته می

ز پشت حجاب و حائلی، آن را از ایشان چیزی خواستید، ا Jهنگامی که از همسران پیامبر اکرم
(. برخی زنان 19تر است )احزاب/ های هر دو طرف )شما و ایشان( پاکیزهبخواهید که این کار برای دل

کند، از اینکه در هنگام سخن گفتن با نامحرمان به نرمی سخن گویند؛ را نهی می Jپیامبر اکرم
(. برخی به زنان 99شود )احزاب/ ، میورزی کسی که در قلبش مرضی استچراکه موجب طمع

نمایی روزگار جاهلیت های خودشان بمانند و همانند زینتدهند در خانهدستور می Jپیامبر اکرم
(، حتی برخی حفظ حجاب را برای زنانی که دیگر رغبت جنسی 96نمایی نکنند )احزاب/ پیشین زینت

11داند )نور/ به آنان نیست، بهتر می ). 
وانی نیز بر حجاب و پوشش تأکید دارند. برخی بهترین زنان را زنان با پوشش و حجاب روایات فرا

(. 611/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 931/ 9: 9616دانند )صدوق، من الیحضره الفقیه، می
دارند خداوند پوشش را جزو لشکر عقل و ضد آن، خودنمایی را جزو لشکر جهل قرار برخی اعالم می

(. برخی بهترین 99ـ91/ 9: 9919؛ کلینی، همان، 913ـ911/ 9: 9931ت )برقی، المحاسن، داده اس
/ 1: 9919دانند که در برابر غیر شوهرش، پارسا و پاکدامن هستند )کلینی، همان، زنان را زنانی می

(. برخی 611/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 931/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 996
ی را که پوشش خود را در غیر خانه شوهرش کنار زند، دریده حجاب میان خود و خداوند به حساب زن

(. برخی شدت حجاب زن را بهتر برای زن و از شک مرد به 991/ 9: 9939آورند )تمیمی، همان، می
از در (. برخی نماز زن در پستوی خانه را بهتر از نم993ـ993/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، او می

/ 9: 9616دانند )صدوق، من الیحضره الفقیه، اتاق و نماز در اتاق را بهتر از نماز در صحن خانه می
تر از نماز او در جمع درجه بافضیلت 91اش را (. برخی نماز زن به صورت تنهایی در خانه913

مان و نزدیکی (. برخی خبر از زنانی در آخرالز999: 9919اند )طبرسی، مکارم االخالق، دانسته
ها کنند و داخل فتنهدهند که برهنگی و خودنمایی پیشه میهاست ـ میقیامت ـ که بدترین زمان

شمارند و در جهنم ها شتابان بوده و محرمات را حالل میها میل آورده، به سوی لذتشده، شهوت
911/ 9: 9616جاودان خواهند بود )صدوق، من ال یحضره الفقیه،  ). 

زندگی قرآنی، عالوه بر اینکه باید در میان اعضای خانواده و افراد بیگانه خارج از خانواده در سبک 
اند حریم جنسی رعایت شود، باید در میان پدر و مادر با فرزندانی که به سن تمییز و تشخیص رسیده

و  نیز حریم جنسی باشد. همچنین فرزندان )پسران و دختران( خانواده باید نسبت به برادران
خواهران خود نیز حریم جنسی را رعایت کنند. البته این حریم جنسی از حریم جنسی بیرون خانواده 

کمتر و مختصرتر است. درست است که دختر به پدر و برادر خودش و پسر به مادر و خواهر خودش 
یان دختر محرم است، ولی نباید همان رفتاری که میان شوهر و زن در خانواده است، همان رفتار در م

با پدر و برادرش و میان پسر با مادر و خواهرش باشد. آیاتی به این مسأله اشاره دارند. برخی توصیه 
اند، سه بار در شبانه روز: پیش از کنند که غالمان و كنیزان و كسانی كه به سن بلوغ نرسیدهمی

امگاهان از شوهر و زن خانواده شود و پس از نماز شآورده میها بیرون نماز بامداد، نیمروز كه جامه
کنند که زمانی که كودكان به سن بلوغ رسیدند بايد ( برخی توصیه می13كسب اجازه نمایند )نور/ 

(. برخی ازدواج با 11برای ورود بر پدر و مادر خانواده در هنگام خلوت از آنان كسب اجازه نمایند )نور/ 
ای که بر مادرش دخول شده است و و دخترخوانده مادر، دختر، خواهر، مادر رضایی، خواهر رضایی

99داند )نساء/ گیری جنسی از آنان را حرام میبهره ). 
ها و زنان در کنند که میان پسربچهروایاتی نیز بر این مطلب داللت یا اشاره دارند. برخی توصیه می

صدوق، معانی  ؛63/ 1: 9919شود )کلینی، همان، سن ده سالگی در رختخواب فاصله انداخته 
ها در سن ده سالگی در رختخواب آنها کنند که میان پسربچه(. برخی توصیه می691: 9619االخبار، 

/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 11/ 3و  61/ 1: 9919فاصله انداخته شود )کلینی، همان، 



ها در سن یان بچهکنند که در م(. برخی توصیه می939/ 1: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 691
/ 9: 9616ها فاصله انداخته شود )صدوق، من الیحضره الفقیه، های آنششش سالگی در رختخواب

ها ها در سن ده سالگی در رختخوابها و پسربچهکنند که میان دختربچه(. برخی توصیه می691
ه میان کنند ک(. برخی توصیه می693ـ691/ 9: 9616جدایی انداخته شود )صدوق، همان، 

ها فاصله انداخته شود )همان(. گروهی گناه زنای های آنها در سن ده سالگی در رختخوابدختربچه
و  96ـ99/ 91: 9911دانند )طوسی، تهذیب االحکام، تر از گناه زنا با نامحرم میبا محرم را بزرگ

913/ 6: 9931االستبصار،  ). 
4. انوادهرعایت حقوق و احترام متقابل در میان اعضاء خ  

در سبک زندگی قرآنی اعضای خانواده دارای مراتب، احترام و حقوق هستند که باید نسبت به 
همدیگر آنها را مورد لحاظ قرار دهند. آیات فراوانی داللت یا اشاره بر این مطلب دارند. برخی دستور 

؛ 39نمایند )بقره/ می(. گروهی به نیکی به پدر و مادر توصیه 96دهند )لقمان/ به تشکر از والدین می
(. برخی دستور 91؛ احقاف/ 3؛ عنکبوت/ 99؛ مریم/ 96؛ مریم/ 99؛ اسراء/ 919؛ انعام/ 91نساء/ 

به والدین و تندی « أفّ »(. برخی از گفتن 91دهند که با والدین به خوبی معاشرت شود )لقمان/ می
که با والدین مالیم و شایسته دهند (. برخی دستور می99کنند )اسراء/ کردن با والدین نهی می

96دهند )اسراء/ (. برخی به تواضع در برابر والدین دستور می99سخن گفته شود )اسراء/  ). 
احادیث فراوانی نیز بر این مسئله داللت یا اشاره دارند. گروهی یکی از گناهان کبیره را عاق پدر و 

و  931و  933و  931/ 9: 9919، همان، ؛ کلینی993/ 9: 9931دانند )عیاشی، همان، مادر شدن می
ترین گناهان کبیره را عاق پدر (. گروهی یکی از بزرگ93/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 939

؛ صدوق، 993/ 9: 9931؛ عیاشی، همان، 919ـ 919: 9691دانند )کوفی، همان، و مادر شدن می
/ 1و  961/ 6: 9911طوسی، تهذیب االحکام، ؛ 699: 9619و معانی االخبار،  119/ 9: 9616همان، 

دارند خداوند، نیکی به پدر و مادر را جزو لشکر عقل و ضد آن، عقوق را جزو ای اعالم می(. دسته969
/ 9: 9919؛ کلینی، همان، 913ـ911/ 9: 9931لشکر جهل قرار داده است )برقی، المحاسن، 

دانند پس حق پدر و سپس حق فرزند میترین حقوق رحم را حق مادر، س(. برخی واجب99ـ91
(. برخی حق واجبی را برای زنان بر مردان ـ جهت حلیت جسم و 911: 9616)حرانی، تحف العقول، 

رسیدن به بدن آنان و حمل فرزندان مردان در رحم خودشان ـ قائل هستند )نوری، مستدرک 
دهند )همان، ی در مورد زنان می(. برخی دستور به رعایت تقوای اله919ـ919/ 96: 9613الوسائل، 

919). 
نکند. آیات بنابراین، در سبک زندگی قرآنی، زن باید از شوهر خود پیروی کرده و در برابر او نشوز 

ترسند، موعظه، دوری از فراوانی بر این نکته تأکید دارند. برخی به مردانی که از نشوز زن خود می
کنند، شان از آنها پیروی می(. برخی مردانی را که زنان69کنند )نساء/ بسترها و تنبیه توصیه می

کار را پیرو (. برخی زنان درست96کنند از اینکه کاری ضد آنان انجام دهند )نساء/ نهی می
های بهترین زنان را پیروی آنان از (. برخی یکی از ویژگی96دانند )نساء/ شوهرانشان می

1کنند )تحریم/ شوهرانشان ذکر می ). 
ادیث فراوانی نیز در این زمینه وارد شده است. در برخی از آنها به زن فرمان پیروی از شوهر داده اح

(. گروهی یکی از حقوق 69: 9931؛ راوندی، النوادر، 999تا، شده است )کوفی، الجعفریات، بی
؛ 311ـ111/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، شوهر بر زن را اطاعت از شوهر و عدم عصیان او می

کنند از اینکه زن، بدون اذن شوهر از (. گروهی نهی می693/ 9: 9616صدوق، من الیحضره الفقیه، 
؛ حمیری، قرب االسناد، 931: 9611خانه خارج شود )عریضی، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، 

9699 :991 ). 
حبی و ندادن صدقه از ای از جمله حقوق شوهر بر زن را عدم خروج از خانه، نگرفتن روزه مستدسته

دانند )صدوق، همان(. برخی زنی را که بدون اذن شوهرش از خانه خانه شوهر بدون اذن شوهر می
خارج شود، مورد لعنت فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت یا مورد لعنت تمام 

ا به خانه برگردد دانند تفرشتگان آسمان و هر چیزی که آن زن بر آن از جن و انس عبور کند، می
(. برخی زنی را که 1/ 6و  693/ 9: 9616؛ صدوق، همان، 113ـ  111/ 1: 9919)کلینی، همان، 

دانند )صدوق، من بدون اذن شوهرش از خانه خارج شود، مورد لعنت خداوند، جبرئیل و میکائیل می
خانه خارج شود، بر  (. گروهی نفقه زنی را که بدون اذن شوهرش از916/ 6: 9616الیحضره الفقیه، 

: 9616؛ صدوق، همان، 196/ 1: 9919دانند تا به خانه برگردد )کلینی، همان، شوهرش واجب نمی



(. برخی یکی از کسانی که نمازش مورد 919ـ  919/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 691/ 9
ه که شوهرش بر دانند که بدون اذن شوهرش از خانه خارج شود یا زن ناشزپذیرش نیست، زنی می

(. برخی زنی 969: 9619و الخصال،  913/ 6: 9616او خشمناک است )صدوق، من الیحضره الفقیه، 
دانند تا به را که لباسش را در غیر منزل شوهرش بدون اذن او قرار دهد، همیشه در لعنت خداوند می

پیامبر اکرم (. برخی زنی را که661/ 9: 9616خانه برگردد )صدوق، من الیحضره الفقیه،  J  در شب
دانند که بدون اذن شوهرش از خانه خارج معراج، او را دید که با دو پای خودش آویزان بود، کسی می

(. برخی لعنت زن عصیانگر از شوهرش توسط 99/ 9: 9933شد )صدوق، عیون اخبار الرضا، می
. برخی نماز زنی را که (919/ 91و  16/ 99: 9613را نقل کرده است )نوری، همان،  Jپیامبر اکرم

دانند تا شوهرش از او راضی شود )حمیری، قرب االسناد، عصیانگر از شوهرش است مورد قبول نمی
دانند تا اینکه توبه کند )تمیمی، همان، (. برخی روزه زنی را که ناشزه است درست نمی991: 9699
/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، باز و عصیانگر می(. برخی بدترین زنان را زنان لج913/ 9: 9939
دانند که وقتی که مرد به او امر (. برخی برترین فایده مرد مسلمان بعد از اسالم را زنی می991

993/ 1نماید، اطاعت کند )همان،  ). 
نظران غربی و ها، با سبکی که صاحببنابراین، سبک پیشنهادی قرآن کریم و روایات برای خانواده

دارندنان را از پیروی از شوهران خود باز میدهند و زمدرن می  (Barrett, 9131: 911) در تعارض ،
 .است

 قداست تولید، پرورش و مشروعیت فرزند .5
در سبک زندگی قرآنی هم فرزندآوری و هم پرورش فرزند از ارزش و قداست باالیی برخوردار است و 

نی بر ارزش و قداست فرزندآوری در ای است. آیات فراواهم مشروع بودن آن دارای اهمیت ویژه
(. برخی 99کنند )اسراء/ خانواده داللت یا اشاره دارند. برخی از کشتن اوالد به دلیل فقر نهی می

کشتن اوالد را خطای بزرگ به شمار می گویند: خداوند افساد در نسل (. برخی می99آورد )اسراء/ 
کردن دختران را نکوهش و وعده عذاب برای آن (. برخی زنده به گور 911را دوست ندارد )بقره/ 

1ـ  3دهند )تکویر/ می ). 
کنند احادیث فراوانی نیز بر قداست و ارزش داشتن فرزندآوری داللت یا اشاره دارند. برخی توصیه می

(. گروهی توصیه 999/ 1: 9919آور هستند، ازدواج کنید )کلینی، همان، با دختران بکری که زیاد بچه
/ 1: 9919آورند )کلینی، همان، با دختران بکر ازدواج کنید؛ زیرا آنها بیشتر و بهتر بچه میکنند می

(. در برخی پیامبر اکرم611/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 911: 9699؛ صدوق، التوحید، 996 J 
النوادر، کنم )راوندی، ها مباهات میفرماید: من در روز قیامت، به وسیله تعداد شماها بر امتمی

(. در برخی، پیامبر اکرم99: 9931 J ها فرماید: من در روز قیامت، به وسیله شماها بر امتمی
: 9699؛ صدوق، التوحید، 996/ 1: 9919کنم، حتی به وسیله سقط )کلینی، همان، مباهات می

عقول، ؛ حرانی، تحف ال191: 9619دهند )صدوق، الخصال، ای دستور به طلب فرزند می(. دسته911
(. 996: 9919دارند )طبرسی، مکارم االخالق، فرزندی بر حذر می(. برخی از تمایل به بی911: 9616

آور ازدواج کنید ولی با زیبای نازا ازدواج نکنید )راوندی، النوادر، کنند با سیاه بچهبرخی توصیه می
آور را بهتر از زن زیبای (. برخی زن سیاه زشت بچه919: 9919؛ طبرسی، مکارم االخالق، 99: 9931

ای فرمان به ازدواج با (. دسته919: 9919کنند )طبرسی، همان؛ شعیری، جامع االخبار، نازا ذکر می
؛ راوندی، الخرائج والجرائح، 193/ 9: 9696دهند )حلی، السرائر، هم و تولید نسل و زیاد شدن می

/ 1: 9919آور باشند )کلینی، همان، که بچهدانند (. گروهی بهترین زنان را آنانی می191/ 9: 9611
(. برخی 611/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 931/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 996

(. برخی خبر از برکت خداوند در زن 991/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، بدترین زنان را زنان نازا می
دارند که زنی که در خون (. برخی اعالم می611ـ  661: 9619دهند )صدوق، الخصال، زا میبچه

شود؛ زیرا در غم نفاسش مرده است زایمان )نفاس( بمیرد، بدون حساب از قبرش مبعوث می
کنند های بهشت معرفی می(. گروهی فرزند صالح را گلی از گل139: 9696)طوسی، امالی، 

(. برخی فرزند صالح را 639/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 9/ 1: 9919)کلینی، همان، 
(. 9/ 1: 9919دانند که در میان بندگانش تقسیم کرده است )کلینی، همان، گلی از خداوند می

: 9919دانند )کلینی، همان، های سعادت انسان را فرزند صالح میگروهی یکی از عوامل و نشانه
کند، فرزند صالح برای اد سنگینی می(. برخی از چیزهایی را که در میزان در روز حساب زی9/ 1

کند و بدان راضی است )صدوق، الخصال، دهد و صبر میدانند که او را از دست میمسلمانی می



دانند که برای پدرش (. برخی میراث خداوند از بنده مؤمنش را فرزند صالحی می913/ 9: 9619
639/ 9: 9616کند )صدوق، من الیحضره الفقیه، استغفار می ). 

احادیثی نیز وجود دارند که بر اهمیت و ارزش داشتن فرزندان مشروع تأکید دارند. برخی یکی از 
(. 911/ 9: 9616کنند )قمی، تفسیر قمی، های وقوع قیامت را زیاد شدن فرزندان زنا ذکر میشرط

المحاسن، کشند )برقی، برخی تصریح دارند که پیامبران و فرزندان پیامبران را جز زنازادگان نمی
کنند )صدوق، (. برخی یکی از خصوصیاتی را که در مؤمن نیست، تولد از زنا ذکر می913/ 9: 9931

دارند هیچ خیری در زنازاده نیست )برقی، المحاسن، (. برخی اعالم می991/ 9: 9619الخصال، 
کنند حضرت نوحای نقل می(. دسته913/ 9: 9931 A خل پیش از طوفان، سگ و خوک را در دا

/ 9: 9931؛ عیاشی، همان،931/ 9: 9931کشتی قرار داد، ولی زنازاده را قرار نداد )برقی، همان، 
؛ 99/ 9: 9919شمارند )کلینی، همان، زده زنازاده را مکروه می(. برخی استفاده از دهن963

ینی، دانند )کل(. برخی زنازاده را تا هفت پدر ناپاک می999/ 9: 9911طوسی، تهذیب االحکام، 
/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، (. برخی زنازاده را برای همیشه ناپاک می96/ 9: 9919همان، 

/ 9: 9931دهند )صدوق، علل الشرایع، (. احادیثی از عدم دخول زنازاده به بهشت خبر می991
صال، و الخ 116/ 9: 9931دانند )صدوق، همان، (. برخی زنازاده را شر گذشتگان و آیندگان می116

کنند و یکی شود، نهی می(. برخی از غسل در چاهی که غساله حمام در آن ریخته می699: 9619
؛ طوسی، تهذیب 96/ 9: 9919دانند )کلینی، همان، های آن را وجود غساله زنازاده در آن میاز علت

شده از زنا نهی  (. برخی از حج نمودن و ازدواج کردن با پول فروش کنیز متولد939/ 9: 9911االحکام، 
(. برخی ازدواج با زن یا دختر متولد شده از زنا را روا دانسته؛ 991/ 1: 9919دارند )کلینی، همان، می

کنند از اینکه (. برخی نهی می919/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، دار شدن از او را روا نمیولی بچه
969ـ969/ 9: 9939مان، زنازاده به عنوان شیردهنده بچه انتخاب شود )تمیمی، ه ). 

 اتحاد، تعاون، مهرورزی و مسئولیت اعضای خانواده نسبت به هم .6
اند در قرآن کریم به تعاون در امور خیر و نیک توصیه شده و برخی دستور به تعاون بر نیکی و تقوا داده

های نشانه (. همچنین بر مهرورزی و عطوفت افراد به هم تأکید شده است. برخی یکی از9)مائده/ 
هایی را آفریده است تا به سوی آنها آرامش دانند که برای بشر از خود بشر، زوجخداوند را این می

گویند خداوند از یک نفس، (. برخی می99بگیرند و میان آنان، مودّت و رحمت قرار داده است )روم/ 
مت و مهربانی با دیگران را از (. برخی مالی931زوجش را آفرید تا به سوی آن زوج آرام گیرد )اعراف/ 

کنند که فضل و بزرگواری را در (. برخی به مرد و زن توصیه می911عمران/ داند )آلرحمت خداوند می
993میان خودشان فراموش نکنند )بقره/  ). 

دهند )کلینی، روایات فراوانی تأکید بر تعاون و همیاری داردند. گروهی به تعاون بر حق دستور می
(. در برخی پیامبر اکرم96: 9699؛ صدوق، التوحید، 969/ 9: 9199همان،  J  تا زمانی امت خود را در

؛ طوسی، تهذیب 313: 9693نمایند )مفید، المقنعه، داند که تعاون بر نیکی و تقوا خیر و برکت می
939/ 1: 9911االحکام،  ). 

لت یا اشاره دارند. گروهی به همچنین احادیث گوناگونی بر عطوفت و مهرورزی اعضای خانواده دال
؛ صدوق، الخصال، 961و  931/ 9: 9919دهند )کلینی، همان، عطوفت نسبت به همدیگر دستور می

؛ 99: 9619ای به مرحمت و مهربانی نسبت به همدیگر )اهوازی، الزهد، ( و دسته196: 9619
ای را خیر اهل خانه کنند هنگامی که خداوند،(. برخی تصریح می931/ 9: 9919کلینی، همان، 

؛ 93: 9619کند )اهوازی، الزهد، اخالقی را روزی آنان میبخواهد، مهرورزی در زندگی و خوش
(. برخی دوستدار زیاد ائمه معصومین33/ 1: 9919کلینی، همان،  D دار زیاد زنان معرفی را دوست

در زبان عربی را این « اءنس»(. برخی علت نامیدن زنان به 191/ 9: 9696کنند )حلی، السرائر، می
دانند که برای حضرت آدم، انیس و همدمی غیر از حضرت حواء نبود )صدوق، علل الشرایع، می

(. برخی علت آفرینش زنان برای مردان توسط خدا را انس مردان با آنان و آرامش مردان 93/ 9: 9931
9: 9619کنند )طبرسی، االحتجاج، به سوی آنان ذکر می ی زنان را آرامش معرفی برخ .(963 /

(. برخی زنان را مایه 911/ 1: 9919؛ کلینی، همان، 939/ 9: 9931کنند )عیاشی، همان، می
(. 693/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 911/ 1: 9919کنند )کلینی، همان، آرامش معرفی می

برخی انیس انسان را چند چیز می صالح هستند )آمدی،  دانند که دو تای آنها زن سازگار و فرزند
(. برخی انیس موافق انسان را چند 911ـ911: 9919؛ طبرسی، مکارم االخالق، 611: 9933همان، 

(. 936: 9619دانند که دو تای آنها، زن صالح و فرزند صالح هستند )صدوق، معانی االخبار، چیز می



فرزند هستند )صدوق، کمال دانند که دو تای آنها زن و برخی قرین و همدم انسان را چند چیز می
(. برخی از حقوق شوهر بر زن را دوست داشتن، محبت ورزیدن 111/ 9: 9611الدین و تمام النعمه، 

(. برخی از حقوق زن بر 966/ 96: 9613کنند )نوری، همان، و مهربانی او نسبت به شوهر ذکر می
/ 9: 9616الیحضره الفقیه، دانند )صدوق، من خویی شوهر با او میشوهرش را سازگاری و نرم

کنند (. برخی یکی از حقوق زن بر شوهرش را عطوفت و مهرورزی شوهر نسبت به او ذکر می199
دانند که عبارت است از: نیاز نمی)همان(. برخی شوهر را از سه چیز در رابطه با خودش و زنش بی
اخالقی با او و توسعه بر او ، خوشموافقت با زنش تا با آن، موافقت و محبت و دل او را به دست آورد

دارنده )شوهر( معرفی (. برخی بهترین زنان را زنان دوست999: 9616)حرانی، تحف العقول، 
؛ طوسی، 931/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 996/ 1: 9919کنند )کلینی، همان، می

دهند زنان خویش را دستور می(. برخی به مردان مهرورزی نسبت به 611/ 3: 9911تهذیب االحکام، 
نمایند و به مردان دستور به خشنود نگاه داشتن قلب و مردان را از خشم بر زنان خویش نهی می

: 9613نماید )نوری، همان، دهند و مردان را از کراهت داشتن زنان خویش نهی میزنان خویش می
کنند. )کلینی، همان، ان ذکر می(. برخی یکی از اخالق پیامبران را دوست داشتن زن919ـ919/ 96

( برخی زیادتر شدن ایمان شخص را 619/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 991/ 1: 9919
؛ صدوق، من الیحضره 991/ 1: 9919دانند )کلینی، همان، مستلزم دوست داشتن بیشتر زنان می

مستلزم زیادتر شدن  (. برخی برعکس، زیادتر شدن محبت شخص به زنان را936/ 9: 9616الفقیه، 
اند که دانند )صدوق، همان(. برخی از حقوق زن بر شوهرش را این دانستهفضل او در ایمان می

شوهر بداند که خداوند، زن را مایه آرامش و انس برای او قرار داده است )صدوق، من الیحضره 
پدر و مادر را عبادت (. گروهی نگاه کردن به صورت 113: 9619و الخصال،  199/ 9: 9616الفقیه، 

ای (. دسته911/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 961/ 6: 9919دانند )کلینی، همان، می
: 9696دانند )طوسی، امالی، آمیز و با عطوفت به صورت پدر و مادر را عبادت مینگاه محبت

(. گروهی از 1: 1993؛ راوندی، النوادر، 919/ 9، 9931؛ سروی، مناقب آل ابی طالب، 611ـ616
ای در بهشت برای انسان بسازد، مهر ورزیدن بر پدر و مادر شود خداوند خانهچیزهایی که موجب می

و الخصال،  913/ 6: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 3/ 9: 9931کنند )برقی، همان، ذکر می
: 9919، مکارم االخالق، دانند )طبرسی(. برخی بوسه بر پدر، مادر و فرزند را رحمت می999: 9619
کند )کلینی، گویند: خداوند به پدر به دلیل شدت دوست داشتن فرزندش رحم می(. روایاتی می991

(. در برخی، پیامبر اکرم639/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 11/ 1: 9919همان،  J  در مورد
مود: در نزد من، این شخص از اهل ام، فرای را نبوسیدهشخصی که به او گفت: من تاکنون هیچ بچه

(. گروهی به 999/ 3: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 11/ 1: 9919آتش است )کلینی، همان، 
؛ فتال، روضة 991: 9919دهند )طبرسی، مکارم االخالق، بوسیدن فرزندان و زیاد کردن آن دستور می

وسه فرزندان توسط پدر و مادر، (. برخی برای هر ب911/ 9: 9913الواعظین و بصیرة المتعظین، 
سال است )همان 111کنند که مسیر میان هر دو درجه، ای در بهشت ذکر میدرجه ). 

از نگاه قرآن کریم شایسته است که اعضای خانواده تالش کنند که اوقات فراغت خودشان را با هم 
افراد آن را پس از انجام شود که ها گفته میای از مشغولیتسپری نمایند. اوقات فراغت به مجموعه

های کاری، خانوادگی و اجتماعی به اختیار خود برای استراحت، تفریح، افزودن به دانش و یا وظیفه
برند و متضمن رضایت و خشنودی است )تورکیلدسن، اوقات فراغت، های خود به کار میمهارت

9939 :991 ). 
کاالهای فرهنگی، رفتن به تئاتر و سینما، های مصرف چگونگی گذراندن اوقات فراغت، دارای مقوله

های ورزشی و هنری است. میزان اوقات های آموزشی، جلسات مذهبی و فعالیتشرکت در کالس
جاه، تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان گیرد )رفعتفراغت، ساعات فراغت روزانه را در بر می

961: 9933شاغل،  ). 
تر شدن به همدیگر، داللت نواده در کنار هم در اوقات فراغت و نزدیکآیات فراوانی بر بودن اعضای خا

(. برخی، الفت و نزدیکی 911عمران/ کنند )آلیا اشاره دارند. برخی، از جدایی از همدیگر نهی می
(. برخی، جدایی از 919عمران/ شمارند )آلهای خداوند میها به همدیگر و برادری را از نعمتقلب

99نمایند )شوری/ اندازی نهی می(. برخی از تفرقه96کنند )شوری/ وهش میهمدیگر را نک ). 
اش احادیثی نیز بر بودن اعضای خانواده در کنار هم تأکید دارند. برخی نشستن شخص در نزد خانواده

تر در نزد خداوند از اعتکاف در مسجد پیامبر اکرمرا محبوب J ة تنبیه الخواطر و نزه دانند )مالکی، می



دانند قه می(. برخی رجوع به سوی خانواده و آمیزش جنسی با زن را صد999/ 9: 9691النواظر، 
(. برخی یکی از عالئم 933/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 611/ 1: 9919)کلینی، همان، 

931: 9699دانند )قمی، جامع االحادیث، اش میعدم تکبر را غذا خوردن مرد با خانواده ). 
اعضای خانواده در کنار تعاون و مهرورزی به همدیگر، مسئولیت در برابر رفتار، گفتار و باور همدیگر نیز 

دهند دارند. آیات فراوانی بر این مسئله تأکید دارند. برخی به امر به معروف و نهی از منکر فرمان می
( که این با 1دهند )تحریم/ (. برخی به حفظ خود و خانواده خود از آتش جهنم دستور می93)لقمان/ 

امر به معروف و نهی از منکر، قابل تحقق است و برخی توصیه لقمان حکیم به فرزندش به امر به 
( و این نوعی تأیید قرآن کریم، 93کنند )لقمان/ معروف و نهی از منکر و صبر در این راه را نقل می

آیدنسبت به توصیه لقمان حکیم به فرزندش به حساب می . 
وایات زیادی نیز بر این مسئله داللت یا اشاره دارند گروهی فرمان به امر به معروف و نهی از منکر ر

: 9619و الخصال،  96: 9699؛ صدوق، التوحید، 969و  919/ 9: 9919دهند )کلینی، همان، می
: 6199دانند )صدوق، الخصال، کند، مبغوض خداوند می(. برخی مؤمنی را که نهی از منکر نمی199
دانند ای امر به معروف و نهی از منکر را بر کسی که برایش ممکن باشد، واجب می(. دسته966

( که شامل اعضای خانواده به 991/ 9: 9933و عیون اخبار الرضا،  111: 9619)صدوق، الخصال، 
دانند )حسنی، کشف شود. برخی هر کسی را نسبت به رعیت خودش مسؤول میطریق اولی می

( و 191/ 1: 9616؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من الیحضر، 33: 9699 ة لثمرة المهجه،المحجّ 
آیند. برخی، پدر را در برابر راهنمایی اعضای خانواده نسبت به سرپرست خانواده، رعیت به شمار می

دانند )صدوق، من فرزند به سوی خدا و طاعت او نسبت به خداوند و ادب نیکوی او مسؤول می
(. برخی، یکی از مکارم اخالق که خداوند، پیامبران199/ 9: 9616یحضره الفقیه، ال D  را به آنها

(. گروهی شخص دیوث 13: 9616کنند )اسکافی، التمحیص، اختصاص داده است، غیرت ذکر می
اهمیت است( را )کسی که نسبت به حفظ ناموس خود در برابر بیگانگان، بدون اهمیت یا بی

آید. در میان مسئولیتی در برابر اعضای خانواده به شمار میایند که این یک نوع بینمنکوهش می
دانند که با این روایات، برخی یکی از کسانی را که نمازش مورد پذیرش خداوند نیست، دیوثی می

دارند بهشت بر دیوث حرام (. برخی اعالم می911/ 9: 9931شود )برقی، همان، زنش فجور می
/ 1: 9919؛ کلینی، همان، 961: 9611عریضی، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، شده است )

/ 6: 9616دهند: دیوث داخل بهشت نخواهد شد )صدوق، من الیحضره الفقیه، (. برخی خبر می193
و  911/ 6: 9616اند )صدوق، من الیحضره الفقیه، (. گروهی دیوث را کافر به خداوند شمرده911

کند و او بدان دارند دیوث یعنی کسی که زنش زنا می(. برخی اعالم می619ـ611: 9619الخصال، 
رسد، حس نخواهد کرد )صدوق، من سال به مشام می 111آگاه است، بوی بهشت را که از مسیر 

(. گروهی یکی از کسانی را که خداوند در روز 93: 9619؛ الخصال، 666/ 9: 9616الیحضره الفقیه، 
کند و برای او عذاب دردناکی است، دیوث گوید و پاکش نمیکند و سخن نمیه نمیقیامت به او نگا

؛ صدوق، من 193/ 1: 9919؛ کلینی، همان، 931ـ933/ 9: 9931کنند )عیاشی، همان، ذکر می
گیرد (. برخی تصریح دارند که خداوند، روح ایمان را از دیوث می99/ 6: 9616الیحضره الفقیه، 

(. در برخی پیامبر اکرم191/ 1: 1999)کلینی، همان،  J  کسانی را که زنان فاسد و جوانان فاسق
؛ 16: 9699کند )حمیری، قرب االسناد، کنند، سرزنش میخود را امر به معروف و نهی از منکر نمی

933/ 1: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 11/ 1: 9919کلینی، همان،  ). 
 

7. های مرد و زنمسئولیتتناسب و عدالت در حقوق و   
در سبک زندگی قرآنی مهم این است که امور مناسب مردان به مردان و امور مناسب زنان به زنان 

داده شود. بدین روش، عدالت در میان گروه مردان و گروه زنان جامعه و در خانواده برقرار خواهد شد. 
ا هم برابر باشد و گاهی مستلزم این عدالت، گاهی مقتضی است که برخی از حقوق مردان و زنان ب

و « تشابه و تساوی»شان، با هم متفاوت باشد؛ به سخن بهتر، میان است که برخی از حقوق
رابطه تساوی وجود ندارد، بلکه رابطه عموم و خصوص من وجه است. این مطلب « عدالت و تناسب»

گرددبا توضیح چند نکته به لحاظ چند مبنا روشن می . 
ناسیشمبنای انسان نگاه قرآن کریم در زمینه حقوق و مسائل زنان و مردان ، نه مردساالرانه  :

و سرنوشت مرد و زن به هم   محوری است؛ زیرا حیاتمدارانه؛ بلکه نگاه او، انساناست و نه زن
پیوند خورده و در آمیخته است و این جفت، جدای از هم باقی نخواهند ماند. از نگاه قرآن کریم 



یفه خداوند و موجوی است که خداوند او را به منزله اشرف موجودات آفریده است. انسان، خل
های قرآن کریم عام است و با تعابیری مانندبسیاری از خطاب  P ُيَا أَيَُّها النَّاسO ( ؛ 9؛ نساء/ 99بقره/ 

99؛ حجرات/ 9؛ فاطر/ 99؛ لقمان/ 9؛ حج/ 99؛ یونس/ 913اعراف/  ) ،P نسَ  ِ انُ يَا أَيَُّها اإلإ O ( /انفطار
شود( شامل مرد و زن می1/ 36؛ انشقاق/ 1/ 39 . 

شناسیمبنای هستی ؛ 911بنابر دیدگاه قرآن کریم آفریدگار همه هستی خداوندی حکیم )بقره/  :
(، دانا )بقره/ 93؛ لقمان/ 13؛ نور/ 19؛ حج/ 91؛ توبه/ 91؛ انفال/ 39؛ انعام/ 93؛ مائده/ 99نساء/ 

؛ 91؛ لقمان/ 19؛ حج/ 91(، خبره )نساء/ 91؛ انسان/ 1؛ نمل/ 93؛ نور/ 31؛ نحل/ 31؛ انفال/ 91
؛ نحل/ 93؛ انعام/ 991؛ مائده/ 999؛ نساء/ 91(، قدرتمند )بقره/ 96؛ ملک/ 96؛ احزاب/ 99حجرات/ 

؛ 913؛ آل عمران/ 991( و خیرخواه )بقره/ 63؛ انبیاء/ 991(، عادل )انعام/ 91؛ شوری/ 93؛ احزاب/ 31
( است. از آنجا که خداوند حکیم است، کاری را در کل هستی بدون دلیل و هدف انجام 91نحل/ 
( و از آنجا که دانا، خبره و قدرتمند است، در کار او هیچ نقص و اشکالی 919عمران/ دهد )آلنمی

( و از آنجا که عادل و خیرخواه است، ستم و ظلمی را به کسی، اعم از مرد و 9وجود ندارد )ملک/ 
( و کل نظام هستی، بر پایه عدالت و عدل بنا نهاده 66؛ یونس/ 33و  61دارد )نساء/ زن روا نمی

/ 1: 9691؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 919/ 6: 9619شده است )احسائی، عوالی اللئالی، 
( و همه اطوار و اختالفات در این هستی، برای رسیدن به آن هدف تکوین یافته است. تفاوت 913
ان زنان و مردان، یکی از وسائل و ابزار رسیدن به سعادت و غایت نهایی انسان و هستی استمی . 

از آنجا که در نزد خداوند، هر انسانی شأنیت این را دارد که به کمال نهایی  :مبنای فلسفه حقوق
.. در های ساختاری، نژادی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و .( و خداوند، تفاوت1ـ6برسد )تین/ 
ها را به هدف مطلوب و ها نهاده است، راه رسیدن هر انسان یا گروهی از انسانمیان انسان

اش را نیز متناسب با اقتضائات وجودی آن یا آنان قرار داده است. این نگاه مبنای حقوق طبیعی نهایی
شده و است؛ ولی حقوق طبیعی الهی که بر اساس تکوین و اختالفات تکوینی عالم هستی جعل 

نهایت خویش و با در نظر گرفتن شریعت، بانی آن است، شارع مقدس بر اساس علم و حکمت بی
ها و کمال نهایی آنان، قوانین تشریعی را وضع کرده تا بر اساس آن، حقوق اختالفات میان انسان

یمانه در روند ها اعم از مرد و زن استیفا شود؛ بنابراین، هر گونه تصرفی در این قوانین حکهمه انسان
ناپذیری ایجاد خواهد کرد. پس تساوی و تشابه حقوق مرد و زن، های جبرانها خللتکاملی انسان

 .خالف حکمت الهی خواهد بود
ها خودشان بتوانند مصالح فردی و اجتماعی را به صورت کامل اگر انسان :مبنای فلسفه سیاست

ریعت در مباحث اجتماعی و فردی وجود ندارد و کشف کنند، دیگر احتیاجی به دخالت و اظهار نظر ش
گونه که سکوالریسم به این دیدگاه معتقد است، ولی حقیقت شود، هماننیاز از دین میبشر بی

دهند این است که دالیل نقلی و عقلی و مشاهده آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده است، نشان می
وی و اخروی به دین احتیاج شدید داردکه بشر در راستای رسیدن به کمال و سعادت دنی . 

عالوه بر حقوق و مزایای مشترک میان مردان و زنان، حقوق خاصی را  Dقرآن کریم و سنت معصومین
برای هر یک از آن دو گروه در نظر گرفته که در نگاه ظاهربینانه، زنان بهره بیشتری از این حقوق خاص 

؛ صدوق، 199و  619/ 1و  99/ 6: 9919ست )کلینی، همان، و مزایا دارند. نفقه زنان بر عهده مردان ا
 919/ 1: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 963: 9619و الخصال،  911/ 9: 9616من الیحضره الفقیه، 

(، زنان از جنگ معاف بوده و جنگ آنان، شوهرداری خوب آنان 69/ 9: 9931و االستبصار،  939/ 3و 
و  691/ 6و  691/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 113و  1/ 1: 9919)کلینی، همان، 

/ 1: 9919( و تحّمل اذیت و غیرت شوهرانشان است )کلینی، همان، 191/ 9و  131: 9619الخصال، 
(، مردان 991/ 1: 9911؛ طوسی، تهذیب االحکام، 691/ 9: 9616؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، 1

( و در برابر شیردهی زنان به فرزندان هزینه آن 96و  6د )نساء/ باید مهریه زنان را هنگام مطالبه بدهن
(، جنس مذکر بالغ و عاقلی که مرتد فطری شده و توبه نکرده، کشته 1؛ طالق/ 999را بدهند )بقره/ 

شود شود، ولی جنس مؤنث بالغ و عاقلی که مرتد فطری شده و توبه نکرده، در زندان حبس میمی
؛ طوسی، تهذیب االحکام، 131: 9619؛ صدوق، الخصال، 911/ 3: 9919 تا بمیرد )کلینی، همان،

919/ 6: 9931و االستبصار،  993/ 91: 9911 ). 
ای های مرد و زن به گونهای است که در آن، حقوق و مسئولیتخانواده بنابراین، خانواده پیشرفته

باشد که در ابتدا هماهنگ با ساختار فیزیکی و روحی او باشد و در مرحله دوم در راستای ترقی و 
ند. این سه پیشرفت او باشد و در مرحله سوم او را به سعادت سه جهان ]دنیا، برزخ و آخرت[ برسا



های دیگر مانند نظریه تساوی و تشابه مطلب، تنها با نظریه تناسب و عدالت سازگار است، نه نظریه
913: 9933شود )زرشناس، مبانی نظری غرب مدرن، ها مطرح میکه از سوی فمنیست ). 

 نتیجه
ز همه هایی که برای پیشرفت زندگی بشری، ارائه شده است سبک قرآن کریم، ادر میان سبک

ها و ابعاد گوناگون زندگی، پیشرفت شود که مسلمانان در حوزهتر است. اگر دیده میتر و موفقکامل
اند، این به ضعف و ناکارآمدی سبک زندگی قرآن کریم قابل توجهی نسبت به جوامع غربی نکرده

ن کریم آخرین گردد، بلکه به دلیل عدم اجرای دقیق و کامل سبک زندگی قرآنی است؛ چه قرآبرنمی
ترین نسخه زندگی ترین و پیشرفتهو کامل ترین دین را به بشر عرضه نموده است و در این دین، کامل

را برای بشر به ارمغان آورده است. در این نسخه، یک نوع از سبک زندگی پیشرفته ارائه شده که 
انسان در این جهان، جهان مورد لحاظ قرار گرفته و  هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی و دینی بشر، 

گردد؛ در حوزه خانوادگی، زندگی پیشرفته قرآنی، مرهون رعایت برزخ و جهان آخرت، سعادتمند می
توان در کنار استفاده از تکنولوژی و فناوری روز جهانی، چندین مسأله است که با رعایت آنها، می

 .دارای یک زندگی سعادتمندانه نیز بود
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