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مقدمه
خانواده بناي زيباي زندگي مشترک و همگون زن و مرد در جهان آفرينش است .ريشه
فرهنگي و تربيتي جامعه ،در خانواده غرس ميگردد و چگونگي وضعيت تربيتي ،فرهنگي
جامعه از نظر رشد ،توسعه و بالندگي ،و شرط پويايي و استواري آن بستگي به تعامل
افراد با همديگر و وجود روابط صحيح و پايدار در ميان افراد خانه و خانواده دارد .تحصيل
معرفت به اين گونه روابط ،نيازمند آشنايي هر يک از اعضا با وظايف و حقوق خويش است.
اسالم به عنوان مکتبي انسانساز ،بيشترين عنايت را به تکريم ،تنزيه و تعالي خانواده
دارد و اين نهاد مقدس را كانون تربيت و مهد مودت و رحمت ميشمارد و هدف از
تشکيل خانواده را تأ مين نيازهاي مادي ،عاطفي و معنوي انسان از جمله دستيابي به
سکون و آرامش ميداند .اسالم وظايف هر يک از زن و مرد و فرزندان را در خانواده
متناسب با فطرت وجودي و شرايط جسمي و روحي آنها مشخص كرده و نقش هر كدام
را بيان نموده است.
از طرف ديگر ،اصطالح توسعه به صورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شد.
يعني در واقع ،بعد از جنگ جهاني دوم ،تغييرات و تحوالت وسيع و گستردهاي به ويژه
در روابط ميان كشورهاي استعمارگر و استعمار شده به وجود آمد .بعد از آن كه
متفکران و روشنفکران كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم در يک فرايند طوالني
سعي و خطا ،متوجه شدند كه الگوي توسعه غربي ،نميتواند پاسخگوي دردها و نيازهاي
آنها باشد و نمي تواند به توسعه يافتگي بينجامد ،به سوي سياست توسعه درونزا روي
آورند.

بیانمسأله 
مقاله حاضر مجموعهاي از تحقيقات در خصوص مسائل مربوط به فرهنگ و پيشرفت
فرهنگي و سياست هاي كالن فرهنگي خانواده مانند توليد مثل و ازدياد جمعيت ،كاهش
نرخ طالق و افزايش نرخ ازدواج پايدار ،تحکيم و تعالي خانواده و ارتقاي سطح فرهنگي و
تربيتي اعضاي خانواده با رويکردي فقهي ميباشد .در واقع ،هدف اين تحقيق بررسي و
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تحليل دستورات ديني در روابط خانوادگي ،نقشها و وظايف اعضاي خانواده با استفاده
از منابع اسالمي است.

مفهومشناسیمصطلحات 

در ابتدا الزم است دو مفهوم توسعه و فرهنگ به طور جداگانه بررسي شود و سپس
مفهوم پيشرفت فرهنگي مورد تامل قرار گيرد.
توسعه در لغت ،به معناي خروج از لفاف و پوشش ،وسعت دادن ،فراخ كردن ،بهتر شدن
و قدرتمند شدن است(عميد ،1332 ،ج ،1ص .)133واژه توسعه به معناي شکفتگي تدريجي ،بارز
شدن بيشتر اجزاي هر چيز و رشد چيزي است كه در نطفه مکنون است(موسي پور،1331 ،
ج ،2ص .)111

به نظر ميرسد توسعه بهعنوان فرايندي چندبعدي كه همه ابعاد سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي را پوشش ميدهد ،نشاندهنده يک حالت است؛ يعني شرايطي كه
جامعه بهطور كيفي از امکانات كمي خويش ،در جهت آرماني كه براي خودش قائل است،
بهطور همه جانبه استفاده كند.
فرهنگ در لغت ،به معناي علم ،دانش ،ادب ،معرفت ،تعليم و تربيت به كار ميرود(عميد،

 ،1332ج ،2ص .)1131هنگامي كه دانشمندان علوم اجتماعي از اصطالح فرهنگ استفاده ميكنند،
معموالً به نسبت معناي روزمره اين واژه ،مفهومي گستردهتر را مدنظر دارند.
فرهنگ شامل آن چيزي است كه ما انسانها فکر ميكنيم و آن چيزي است كه داريم.
پس فرهنگ مربوط به گذشتههاست و نيز راهنمايي است براي آينده(سهرابزاده ،1333 ،ص.)213
در بيان تعريف پيشرفت فرهنگي گفته شده است :فرايند ارتقا و اعتالي شؤون گوناگون
فرهنگ جامعه در راستاي اهداف و مقاصد مطلوب را پيشرفت فرهنگي مينامند كه بستر و
زمينه مناسب را براي رشد و تعالي انسانها فراهم ميسازد(صباغ پور ،1331 ،ص.)12

پيشرفت فرهنگي جريان دايمي و هميشگي است كـه نميتوان براي آن در جوامع انساني
حد نهايي معين كرد؛ پيشرفت فرهنگي از ابعاد اصلي فرايند توسعه محسوب ميشود و
بستر مناسب را براي توسعه فراهم ميسازد.
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پيشرفت فرهنگي خاصيت ملي دارد و در درون هر كشور و جامعه خاص صورت
مي گيرد .به عبارت ديگر ،پيشرفت فرهنگي در هر كشور با كشورهاي ديگر متفاوت است
و هر كشور و جامعهاي ميتواند مبتني بر سنتهاي تاريخي خود ،پيشرفت فرهنگي
خاص خود را داشته باشد(موسي پور ،1331 ،ج ،2ص.)111


فرهنگدراندیشهامامخمینی(ره)ومقاممعظمرهبری
در بررسي نگاه امام(ره) به فرهنگ و فرهنگ ايراني ،ضرورت دارد در انديشههاي فرهنگي
حضرت امام خميني(ره) سير نماييم تا بتوانيم به درون گفتمان فرهنگي ايشان نفوذ كنيم.
امام خميني(ره) با استناد به تعاليم اسالم و براساس انديشه ديني ،اساس جامعه را در
فرهنگ آن ميداند .براي تبيين ديدگاههاي امام خميني(ره) درباره محور بودن فرهنگ ،هيچ
بياني رساتر از كلمات خود ايشان نيست.
حضرت امامخميني قدس سره با استناد به تعاليم عالي اسالم ،فرهنگ را اساس جامعه
ميداند و ضمن پذيرش نيازهاي مادي و اقتصادي به عنوان يکي از ابعاد وجودي انسان،
نقش فرهنگ را تعيين كننده و امور ديگر را تابعي از آن ميداند« :بي شک باالترين و واالترين
عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد ،فرهنگ آن جامعه است». 1
حضرت امام خميني قدس سره كه ريشه تمامي معضالت جامعه را در بيماريهاي فرهنگي
ميدانست ،كرارا گوشزد ميكرد كه آفات فرهنگي سموم كشندهاي هستند كه سياست و اقتصاد
جامعه را مسموم ميكنند .چنين بينشي ،ايشان را بيش از هر چيز به آسيبشناس فرهنگي در
جامعه اسالمي سوق ميداد؛ به همين دليل در تمامي سخنرانيها و آثارشان نوعي جهتگيري
2

آگاهانه در راستاي تبيين و توضيح مسائل فرهنگي ،مشهود است .

واضح است كه انديشه مقام معظم رهبري نيز بهعنوان يک كل منسجم و واحد در افقهاي
بلند مدت خود نقاط روشني را دنبال مي كند .يکي از مهمترين بخشهاي انديشه مقام معظم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ آثار و پيامدهاي فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته ،تهران ،جماران1311 /1/31 ،
2ـ هشدار به مسلمين جهان در مورد فلسطين و افشاي جنايتهاي رژيم شاه ،نجف1313/11/1 ،
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رهبري وجوه فرهنگي اين كل منسجم و واحد است.
بررسي وجوه گسترده و متنوع انديشههاي فرهنگي مقام معظم رهبري از دو مسير
ممکن است .از طرفي بخش عمدهاي از انديشههاي فرهنگي رهبر معظم انقالب اسالمي از
مجراي شوراي عالي انقالب فرهنگي و تحت نظارت شخص ايشان تئوريزه و در
برنامهريزيهاي كالن نظام مقدس اسالمي لحاظ ميشوند ،و از طرف ديگر توسط شخص
ايشان و به مناسبتهاي مختلف در سخنرانيهاي گوناگون بيان ميگردند كه دراين قسمت
به خالصهاي از اين بيانات ارزشمند در زمينه فرهنگ اشاره ميشود:
ايشان در تعريف فرهنگ و مسائل فرهنگي ميفرمايند« :فرهنگ يعني باورهاي مردم ،ايمان
مردم ،عادات مردم ،آن چيزهايي كه مردم در زندگي روزمره با آن سر و كار دايمي دارند و
الهامبخش مردم در حركات و اعمال آنهاست؛ فرهنگ اين است؛ اين پس خيلي اهميت
دارد.1»...
در نگاه ايشان ،فرهنگ از چنان اهميتي برخوردار است كه با سرنوشت اجتماعي ملتها
گره خورده است .اين مسأله نشانگر اهميت فرهنگ در انديشه رهبر معظم انقالب است:
«فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است .چرا؟ چون فرهنگ ،به معناي هوايي است كه ما تنفس
ميكنيم؛ شما ناچار هوا را تنفس ميكنيد ،چه بخواهيد ،چه نخواهيد؛ اگر اين هوا تميز باشد،
آثاري دارد در بدن شما؛ اگر اين هوا كثيف باشد ،آثار ديگري دارد .فرهنگ يک كشور مثل
هواست؛ اگر درست باشد ،آثاري دارد(»...همانجا).

مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ نيز به تبيين وظايف حمايتي دولت ميپردازند«:آنچه
در مقوله فرهنگ بر عهده حکومت است ،عبارت است از نظارت هوشمندانه ،متفکرانه ،آگاهانه،
مراقبت از هرزروي نيروها و هرزرويي علف هرزهها ،هدايت جامعه به سمت درست ،كمک
به رشد و ترقي فرهنگي افراد جامعه .دستگاههاي رسمي فرهنگي كشور بايستي وظايف
خودشان را در مقابل اينها انجام بدهند .البته بعضي از وظايف ،وظايف ايجابي است ،بعضي
از وظايف هم وظايف دفاعي است؛ هر دوي اينها بايد انجام بگيرد؛ هم وظايف ايجابي ،هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بيانات ،حرم مطهر رضوي ،در اولين روز سال1333
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وظايف دفاعي.1»...
از مجموعه بيانات مقام معظم رهبري در رابطه با فرهنگ كه در باال به فرازهايي از آن
اشاره شد ،اين نکات مهم به دست ميآيد كه:
1ـ فرهنگ گسترهاي از دين ،اخالق ،ارزشها ،آداب و رسوم ،باورها و اعتقادات را شامل
ميشود كه هريک به شکلي در پندار و كردار افراد جامعه مؤثر بوده ،نقش ايفا ميكنند.
3ـ تمامي افراد جامعه به گونهاي در فضاي فرهنگي آن تنفس ميكنند و اعتقادات و
رفتارشان متأثر از عناصر و ويژگيهاي خاص آن فرهنگ ميباشد .افراد و آحاد هر
جامعه اي رفتار ،عملکرد و باورهاي خود را به نوعي از آن جامعه ميگيرند و يا در آن به
بيان و ابراز آن ميپردازند كه هيچ يک خارج از فضاي فرهنگي آن جامعه نيست.
 1ـ از طرفي ديگر انقالب اسالمي براي دستيابي به اهداف فرهنگي خود و مقابله با
تهاجم فرهنگي دشمنان ،راهي جز اين ندارد كه از طريق دستگاهها و ادارات ،ساز و كار
مطلوب خود را به وجود آورد و بسترها و زمينههايي پديد آورد كه در طي مسير حركت
انقالب ،وصول به اهداف عملي گردد.
1ـ معظمله بر ضرورت وجود عناصر خبره و كارآمد فرهنگي در بخشهاي مختلف
تأكيد نموده اند .مسائل فرهنگي حقيقتا در خور اين است كه به آن ،با سعه صدر و اهتمام
و دلسوزي عميق و همراه با خبرگي و كارشناسي رسيدگي شود.
بنابراين اهميت فرهنگ ،براي زمان و دوره ما ،خيلي باالست و كار فرهنگي بايد مورد
توجه جدي قرار گيرد .البته كار فرهنگي هم ،كار پيچيدهاي است و متوليان امور فرهنگي
در بخشهاي مختلف بايد در اين زمينه تالش كنند.


سیرتغییراتوتحوالتفرهنگیدرنهادخانواده
پيامد فرآيند تجددگرايي در خانوادهها تغيير سرمايه فرهنگي و اجتماعي خانواده ميباشد؛
به اين معنا كه سرمايه اجتماعي يعني تغيير شکل دادن حمايتهاي اجتماعي خانواده ،تنوع در

1ـ بيانات ،حرم مطهر رضوي ،در اولين روز سال .1333
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شبکههاي ارتباطي ،كه تنوع در نوع ارتباطات با همسايهها ،تنوع در شيوه دستيابي به
اطالعات و ارتباطات آنگونه كه اكنون انسانها را فارغ از زمان و مکان به هم وصل كرده،
افزايش طالق ،افزايش حضور زنان در حوزه عملي ،كاهش فرزندآوري ،كمرنگ ساختن
باورهاي مذهبي خانوادهها ،تغيير در نگرشهاي جنسيتي ،چگونگي تغيير در شيوه گذراندن
اوقات فراغت خانوادهها ،ميزان افزايش استفاده از رسانهها ،تغيير در ارتباطات دختران و
پسران ،به وجود آمدن شکلهاي جديدي از خانوادهها تغيير درچگونگي حيات عاطفي
خانوادهها و ...ميباشد و در اين راستا تغيير شکل و يا فرسايش سرمايه فرهنگي و
اجتماعي خانوادهها كه ناشي از تجدد گرايي و نوگرايي خانواده ميباشد ،در روندي رو به
رشد سير صعودي خود را طي مينمايد .سير اين تغييرات و تحوالت را بايد در اليههاي
زير جستجو كرد:

ـتغییردرارزشهاوهنجارها

1
در درون خانواده ،يک نظام ارزشي حاكم است و هريک از اعضا داراي حقوق ،وظايف
و مسؤوليتهايي در برابر ديگر اعضا در چهارچوب آن نظام هستند .در گذار از سنت به
مدرنيته و به همراه تغييرات آشفته فرهنگي ،خانواده دگرگونيهاي گستردهاي را تجربه
ميكند .بزرگترين مشکل خانواده امروزي يا مدرن در حال گذار از دوره سنت به مدرنيته،
اين است كه بخشي از هنجارها و ارزشهاي نظام فرهنگي سنتي برايش كاركردي ندارد و
بديهي است كه در توزيع وظايف ،نقشها و اهداف هم كاركردي نخواهد داشت و از طرفي
هم خانواده امروزي هنوز تمام ارزشهاي نظام خانوادگي مدرن را نپذيرفته و به همين
دليل تعارضاتي ميان خانوادههاي گذشته و فعلي وجود دارد.
مهمترين تغييرات را ميتوان تغيير در مناسبات و روابط دانست ،هم در رابطه درون
خانواده و هم در رابطه بيرون خانواده ،همچنين در رابطه والدين با هم ،رابطه والدين با
فرزندان و رابطه خانواده با خانواده جديدي كه به وجود ميآيد .شيوههاي همسرگزيني هم
تغيير كرده و ازدواج يک امر فردي شده است .مناسبات زن و شوهر نيز تغييرات زيادي
كرده است كه مهمترين آنها اختالط نقش است.
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يکي ديگر از تغييرات ،تغيير در مناسبات ارزشي است مثل كمک به همنوع و مدنظر قرار
دادن رضاي خدا و عمل به سنت پيامبر

در امر ازدواج و ....ارزشهايي مثل ماديگرايي و

احترام بيش از حد به همسر و فرزند ،جاي ارزشهاي پيشين را گرفته است.
يکي ديگر از آسيب ها مسأله طالق است كه در گذشته ابغض الحالل بود ،ولي اكنون

متأسفانه رشد بسياري يافته است.

2ـتغییرساختارهاوشکلخانواده
تغييرات ناگهاني در درون خانواده همراه با تغييرات افراطي در اشکال خانواده بوده
است .گسترش شهرنشيني ،خانواده گسترده و سنتي گذشته ،شامل پدر و مادر و فرزندان و
پدربزرگ و مادربزرگ و نوهها كاهش يافته و شکل غالب خانواده ،مشهور به خانواده
هستهاي است كه شامل پدر و مادر و فرزندان ازدواج نکرده است .ويژگي امروز زندگي
خانوادگي ،الگوهاي بسيار متعدد آن است ،مانند خانوادههاي هستهاي ،تکوالدي ،زندگي
تجردي ،خانوادههاي بدون فرزند ،ازدواجهاي مجدد و پدرخواندگي و مادرخواندگي ،ازدواجهاي
قراردادي غير سنتي و همزيستي همجنسگرايان ،نوع شکلهاي خانواده در جوامع مختلف در
نتيجه نيازهاي افراد و انتخابهاي آنان ممکن است باشد(جمعي از نويسندگان داخلي و بينالمللي،
 ،1331ص.)211

بر اين اساس ،تنوع ابعاد خانواده در طول تاريخ عالوه بر تحوالت كمي ،تغييرات كيفي
هم به دنبال داشته است .با تغيير در تركيب خانواده ،تحوالتي هم در درون آن رخ ميدهد
كه توجه كردن به آنها و ارائه راه حل در جهت رفع معضالت ميتواند نجات بخش جامعه
باشد.


3ـفردگراییوفردیتمحوری
دگرگونيهاي فرهنگي در دهههاي اخير نيز در كاهش همبستگي خانوادگي و بيتوجهي
به ارزشهاي گروهي مؤثر افتادهاند .امروزه همدلي و ياري ـ كه مهمترين دغدغه خانواده
سنتي بود ـ تا حدودي رنگ باخته است .در نتيجه ،با آنكه به نظر ميرسد درآمد خانوادهها
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در مقايسه با گذشته افزايش يافته است ،در مواقع اضطراري ،حمايتهاي عاطفي و مالي
كمتري از عضو در معرض آسيب يا آسيب ديده صورت ميگيرد.
خانواده گسترده نيز كه در گذشته به ويژه در اوايل تشکيل خانواده و در هنگام بروز
مشکالت ،نقش امدادرساني داشت ،امروزه به دليل ضعف ارتباطات و كاهش همبستگي،
قادر به ورود ثمربخش در زندگي آنان نيست(حق شناس ،1333 ،ص.)32

كاركرد رسانههاي جمعي به ويژه رسانههاي شنيداري و غير متعامل به دليل كاركرد
متنوع خود و ايجاد تغييرات پيوسته ،بتدريج جاي ارتباط بين فردي ،از نوع چهره به چهره
را گرفته و موجب شده است فضاي انفرادي ،به جاي فضاي جمعي و عاطفي در خانواده
حاكم شود؛ تا جايي كه هر عضو خانواده ،صرفاً در فضاي فيزيکي مشتركي زندگي ميكند،
اما هيچ تعاملي با ديگران ندارند .نتيجه اين ميشود كه افراد خانواده ،به جاي گفتگوي
صميمي با يکديگر كه ميتواند به تقويت پيوندهاي عاطفي و انسجام اعضاي خانواده منجر
شود ،با ابزار الکترونيک ارتباط برقرار ميكنند؛ ارتباطي كه فاقد بار عاطفي ،احساسي و
هيجاني است .غلبه فرهنگ فردگرايي بيش از هرچيز در حس استقاللطلبي و فرار از
تعهدات مؤثر بوده است .همين فرهنگ ،زمينه كم شدن حس تعاون اجتماعي و پيوندهاي
گروهي را فراهم كرده است(همان ،ص.)11

4ـگسترشبحرانعاطفی
كاهش روابط متقابل اعضاي خانواده به دليل گسترش وسايل ارتباط جمعي مثل
تلويزيون و راديو است .اين فرايند را بايد نوعي "بحران عاطفي" در خانوادهها قلمداد كرد.
چون اعضاي خانواده دور هم جمع ميشوند ،ولي توجه آنان به چيز ديگري خارج از خانه
است .بر اثر خودخواهي محبوبيتها زايل ميشود ،يکرنگي و اتحاد از بين ميرود و كانون
خانوادگي بر اثر آن ويران ميگردد.

درپرتوآموزههایدینی 

سیاستهایکالنفرهنگیخانواده

خانواده اولين ،مهمترين و فراگيرترين نهاد اجتماعي ،در تاريخ فرهنگ و تمدن بشري محسوب
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ميشود؛ همچنين مؤثرترين عامل انتقال فرهنگ و ركن بنيادي جامعه است كه در شرايط
مختلف در تأثير و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعي است.
در تمدن اسالمي ،يکي از مهمترين عواملي كه تاكنون توانسته است هويت مستقل فرهنگي
به آن بدهد ،فقه و قوانين فقهي است؛ زيرا فقه اسالمي ،از ابتدا تا انتها و از طهارت تا ديات،
آموزگار شيوه زندگي است .به عبارت ديگر ،احکام و قوانيني كه به واسطه علم فقه از متون
ديني استنباط ميشود ،عاملي شده تا جامعه و تمدن اسالمي شيوه زندگي مستقل را دارا و
از فرهنگي پويا برخوردار باشد.
حال با توجه به اين كه خانواده در جوامعاسالمي از مقدسترين اركان جامعه و مهمترين
نهادهاي اجتماعي به شمار ميآيد ،شايسته است كه بيشترين توجه به اين نهاد مقدس
معطوف و در جهت تحکيم آن ،سرمايهگذاري شود .بديهي است كه هر قدر پايههاي خانواده
مستحکمتر شود ،آموزش و پرورش غنيتر ،جامعه سالمتر ،اقتصاد پوياتر و تعهدات ديني
بيشتر خواهد شد.
امروزه شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان براساس بند سوم شرح وظايف خود مبني بر
سياستگذاري و برنامهريزي جهت تقويت نهاد مقدس خانواده بر مبناي آسان كردن تشکيل
خانواده ،پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق
اسالمـي و نيز با بهرهگيري از قرآن و سنت ،قانون اساسي و ديگر قوانين جاري در نظام
اسالمي ايران و رهنمودها و فرمايشهاي حضرت امام خميني (ره) و بيانات روشنگرانه مقام
معظم رهبري در مورد خانواده ،اقدام به تهيه سياستهاي تشکيل ،تحکيم و تعالي خانواده
كرده است .اهدافي كه در اين مصوبه به آنها اشاره شده است ،عبارتند از:
1ـ تحقق ديدگاه اسالم در خصوص اهميت جايگاه ،منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام
اسالمي؛
2ـ حمايت از تشکيل ،تحکيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن
3ـ ارتقاي سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سالمت
و بهبود فرهنگي جامعه؛
1ـ همگرايي و هماهنگي در كليه سياست ها و برنامه ريزي ها در موضوع خانواده به
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منظور بهبود وضعيت تشکيل ،تحکيم و تعالي خانواده؛
1ـ آگاهي افراد خانواده از حقوق و وظايف يکديگر و زدودن نگرشهاي غلط جامعه؛
1ـ گسترش و تعميق ارزشهاي اصيل اسالمي در خانواده براي تربيت نسل سالم ،با
ايمان ،مسؤول و مؤثر در رشد خود ،خانواده و جامعه؛
1ـ ايمنسازي خانواده از آسيب و بحرانهاي اجتماعي و حمايت از خانوادههاي آسيبديده

1

.

در اين قسمت تالش ميشود مهمترين سياستهاي كالن فرهنگي خانواده و نقشي كه
فقه ميتواند در پيشرفت و توسعه اين سياستها داشته باشد ،مورد بررسي قرار بگيرد:

1ـتولیدمثلوازدیادجمعیت 
توليد مثل يکي از سياستهاي كالن فرهنگي خانواده است كه همواره بقاي جوامع و
به طور كلي بقاي نسل بشر را تضمين ميكند .فرايند صنعتي شدن تأثير عمدهاي بر
كاهش ميزان توليد مثل ايفا كرده است؛ اما عوامل ديگري مانند باال بودن هزينههاي
تشکيل و اداره خانواده ،گسترش وسايل و فنون جديد ضد بارداري ،حيات زن و تالش
زنان براي دستيابي به استقالل و آزادي بيشتر نيز در اين امر دخيل بودهاست(بستان،

 ،1331ص.)13
از نظر اسالم توليد مثل ،فرايند انسانسازي و مسيري است كه در آن جانشين خدا در
زمين ،هستي مييابد ،فرايندي كه درآن با پرورش فرزندان با ايمان ،دين خدا در زمين
گسترش مييابد(قرآن كريم زاد و ولد موجودات را لطف و مرحمت خدا و نشانهاي از
قدرت بيپايان او ميخواند«و یمددکم بأموال و بنین و یجعل لکم جنت و یجعل لکم أنهرا»(نوح.)12 ،

در روايتي از پيامبر

نيز نقل شده است كه ايشان تعداد هرچه بيشتر امت مسلمان را

وسيله مباهات خود به ديگر امتها در روز رستاخيز معرفي كرده است(عاملي ،ج ،21ص.)311

كامالً آشکار است كه اسرائيل و كشورهاي اروپايي سياستهاي جدي تشويق به زاد و ولد

1ـ اهداف و اصول تشکيل خانواده و سياستهاي تحکيم و تعالي آن ،مصوبه شماره  111مورخ ،1331/1/1
برگرفته از سايت شوراي فرهنگي اجتاعي زنان و خانواده.
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را اجرا ميكنند و در اين ميان با توجه به آمارهاي منتشر شده ،صهيونيستها از ديگران
پيشي گرفتهاند .در حالي كه سياست تبليغ كاهش جمعيت از سوي دنياي غرب شروع و
پيگيري شده است .بدين معني كه تعداد فرزندان در يک خانواده ايراني ،كمتر از تعداد
فرزندان در يک خانواده صهيونيست اسرائيلي يا يک خانواده آمريکايي است .به همين دليل
در رابطه با بحث جمعيت مقام معظم رهبري بارها در سخنرانيهاي مختلف به اين مقوله
مهم اشاره كرده و آن را يک امر مهم خواندهاند (بيانات ،ديدار اعضاي همايش ملي تغييرات جمعيتي

و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه .)1332/3/3 ،بنابراين از نظر ايشان ،امروزه بحث افزايش
جمعيت از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و بايد در اين زمينه فرهنگ سازي صورت
بگيرد.

2ـکاهشنرخطالقوافزایشنرخازدواجپایدار
اسالم ازدواج را مايه حفظ دين ميداند كه باعث تکامل معنوي بشر ،محبت و تقرب الهي
است؛ پس از آن بر بقاي نسل ،حفاظت از فطرت و كرامت انسان ،عفت و حياي فردي و
اجتماعي تأكيد ميكند .در كتب فقهي نيز به مسأله ازدواج وآداب آن و آثار و بركاتي كه
ازدواج بر زندگي انسانها دارد ،اشاره شده است؛ مواردي مانند نکوهش تجرد ،مستحب
مؤكد بودن ازدواج ،خواستگاري و تشکيل خانواده ،صفات زن و مرد نيکو براي ازدواج،
مراسم عقد و احکام آن ،مراسم عروسي و مستحبات آن ،احکام و آداب آميزش همه
نمونههايي از توجه فقه به فرهنگ و آداب و رسوم ازدواج ميباشد(نجفي1111 ،هـ ،ج ،23ص3ـ 11؛
اصفهاني ،فاضل هندي1111 ،هـ ،ج ،1ص 3ـ 11؛ حلي1113 ،هـ ،ج ،2ص213ـ 211؛ موسوي خميني1113 ،هـ ،ج،2

ص231ـ  .)233لذا ميتوان گفت در فقه به فرهنگ ازدواج و تشکيل خانواده و جلوگيري از
شهوتراني اشاره شده است.
براي داشتن يک ازدواج پايدار ،انتخاب همسر مرحلهاي مهم و سرنوشتساز محسوب
ميشود .روند رو به تزايد طالق در سالهاي نخست زندگي مشترک ،نشانگر نقصان بينش
داوطلبان ازدواج در مسائل گوناگون از جمله امور مربوط به انتخاب همسر است .اسالم
اين مکتب حياتبخش كه سعادت انسان را تضمين ميكند ،در خصوص موضوع انتخاب
همسر معيارهاي متعددي را ارائه كرده كـه در نظر داشتن آنها زمينهساز تأسيس خانـواده
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مطلوب به شمار ميرود.
حال در فقه چه معيارهايي براي انتخاب همسر بيان شده است كه بتواند به سياست
كالن فرهنگي ازدواج پايدار و كاهش نرخ طالق كمک كند؟ در اينجا چند معيار اصلي را كه
در فقه به آن اشاره شده و داراي اهميت است بيان ميكنيم:
دینداریوایمانبهخداوند :معيارهايي در منابع اسالمي مورد توجه جدي قرار

الفـ 

گرفته و رعايت آن شرط اساسي در همسر گزيني به شمار آمده است .در آيات قرآن نيز
بر دارا بودن شرط ايمان در ازدواج تصريح شده است(بقره.)221 ،

در فقه نيز يکي از معيارها براي انتخاب همسر ،داشتن ايمان است و از ازدواج با فردي
كه فاقد ايمان باشد ،نهي شده است(بهجت1121 ،هـ ،ج ،3ص131؛ زنجاني1113 ،هـ ،ج ،1ص 2112؛
مکارم شيرازي1121 ،هـ ،ج ،1ص.)32

بـبرخورداریازحسنخلق :در اسالم ويژگيهاي اخالقي مانند برخورداري از حسن

خلق ،از ويژگيها و شرايط الزم براي همسر مناسب به حساب ميآيد .اساس زندگي
زناشويي ،سازگاري ،تفاهم و همکاري است كه اين امور فقط در پرتو حسن خلق فراهم
ميشود .در فقه نيز به ازدواج با كسي كه داراي حسن خلق است ،سفارش شده كه چنين
فردي شايسته ازدواج ميباشد(موسوي خميني1121 ،هـ ،ج ،3ص121؛ زنجاني1113 ،هـ ،ج ،13ص.)1113

جـکفویت :در زمينه انتخاب همسر ،بيشک كفويت يکي از معيارهاي اصلي است .ميان

زن و مرد بايد توافق فکرى و تناسب روحى و اخالقى وجود داشته باشد و دو همسر از
نظر فرهنگ خانوادگى و روحيات ،همسطح يکديگر باشند تا بتوانند به خوبى يکديگر را
درک كنند و كانون زندگيشان را گرم و پررونق نگه دارند .كفويت در جنبههاي ايماني،
فکري ،اقتصادي و ...مطرح است ،اما تکيه اساسي اسالم در كفويت ،بيشتر بر مسأله ايمان
و اعتقاد است كه در فقه نيز مورد توجه قرار گرفته است(مکارم شيرازي1121 ،هـ ،ج ،2ص11؛
حلي1113 ،هـ ،ج ،2ص213؛ زنجاني1113 ،هـ ،ج ،11ص.)1131

نگاهي به نحوه آشنايي ،خواستگاري ،ازدواج ،مهريه و مراسم مربوط به پيوند انسانهاي
بزرگ و معصوم بسيار مهمتر از خود آن اتفاق است .يکي از اين پيوندها ،ازدواج حضرت
زهرا سالم اهلل عليها و حضرت علي

به عنوان برترين بانوان و مردان عالم هستند و

يادآوري اين مناسبت در هرسال در واقع تذكر و يادآوري الگوها و معيارهايي است كه در
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زندگي آنان براي ما به ويژه براي نسل جوان است .در جريان ازدواج آن دو بزرگوار كه به
فرموده حضرت رسول

خداوند فاطمه را به ازدواج علي در آورد ،نکات بسيار مهم

آموزشي و الگويي وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به كفو و همتا بودن ،خواستگاري
بدون واسطه ،قناعت ،دوري از اشرافيگري و تجمالت ،سخت نگرفتن بر همديگر ،مالک
قراردادن معيارها و خصوصيات معنوي و ديني و اخالقي ،مهريه پايين ،بنا كردن زندگي بر
پايه محبت و عشق واقعي از روي شناخت ،حجب و حيا و ...اشاره كرد .به اين خاطر است كه
يک پيوند با اين ويژگيها پيوند آسماني لقب ميگيرد كه رضايت خدا و رسول خدا صلي اهلل
عليه و آله و سلم در آن وجود دارد.
در مقابل ،طالق به عنوان يک مسأله اجتماعي كه در برگيرنده انحالل قانوني ازدواج و
جدايي زن و شوهر است  ،به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين
دگرگوني ساختار خانواده حائز اهميت بسزايي ميباشد.
طالق يک پديده اجتماعي منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادي خاصه مباحث فرهنگي است و تعيين يک عامل اصلي و قطعي بروز طالق امکانپذير
نيست.
در دين مقدس اسالم طالق ،سخت منفور و مبغوض است و اسالم با طالق و انحالل
كانون خانوادگي سخت مخالف است .نبايد چنين تصور شود كه اسالم در زمينه طالق راه
را از هر جهت براي مرد باز گذاشته است .در فقه ،شرايط و موانع و مقرراتي براي طالق
قرار داده شده است كه طبعاً موجب تأخير طالق و انصراف مرد از آن ميگردد:
1ـ اسالم طالق را عملي بسيار مبغوض و منفور معرفي كرده است.
2ـ در جايي كه زمينه طالق و از هم پاشيدگي خانواده فراهم شده است ،قرآن كريم
توصيه ميكند كه هر يک از زوجين نمايندهاي از اقوام خويش را به عنوان داور تعيين كنند
تا اختالفات و مشاجرات زوجين را بررسي كرده ،تمام تالش خود را براي حل اختالف به
كار برند و چنانچه نهايتاً داوران ،جدايي و طالق را تشخيص دادند ،طالق انجام گيرد(نساء،
.)31
3ـ براي اجراي صيغه طالق ،حضور دو شاهد عادل ضروري است(حلي1113 ،هـ ،ج،3
ص12؛ بحراني1111 ،هـ ،ج ،21ص211؛ اصفهاني1111 ،هـ ،ج ،3ص.)11
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1ـ اسالم ،عادت ماهانه زن را مانع طالق قرار داده است؛ بدين معني كه زن در هنگام
طالق بايد پاک باشد(سبزواري1113 ،هـ ،ج ،21ص11؛ نجفي1111 ،هـ ،ج ،32ص23؛ خوانساري1111 ،هـ،
ج ،1ص.)133

1ـ قرار دادن عده در طالق رجعي و اين كه تا گذشتن زمان عده ،توصيه شده است كه
زن در خانه مرد باشد و نفقه زن در ايام عده بر عهده مرد باشد و مرد در اين مدت بدون
نياز به اجراي صيغه عقد بتواند دوباره بازگردد و زندگي با همسر را از سر گيرد ،همگي
عواملي هستند كه موجبات كاهش وقوع طالق را فراهم ميسازند(نجفي1111 ،هـ ،ج،32
ص131؛ موسوي خميني1113 ،هـ ،ج ،2ص311؛ حلي1113 ،هـ ،ج ،3ص.)13

بنابراين طالق در اسالم بسيار مبغوض و مورد تنفر است؛ با اين همه ،در جايي كه
همه راه ها براي ادامه زندگي بسته باشد ،اسالم راه جدايي را باز گذاشته است اما زن و
مرد را ملزم به رعايت اصولي در هنگام طالق ساخته است.


3ـتحکیموتعالیخانواده 
يکي ديگر از سياست هاي كالن فرهنگي خانواده بحث تحکيم و تعالي خانواده است .در
واقع بحث تحکيم خانواده مربوط به وظايف و حقوقي است كه هر يک از افراد خانواده
پس از تشکيل خانواده بايد رعايت كنند .اهميت پرداختن به موضوع تحکيم خانواده ،ريشه
در اهميت نهاد خانواده دارد .از اين رو اهداف خانواده و اقتضاي تأسيس آن ايجاب
مي كند كه بانيان آن يعني زن و شوهر ،در تحکيم و پايداري اين بنا ،نهايت سعي خود را
بکنند و با همان انگيزه كه بر تشکيل آن اقدام كردهاند ،بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت
و پويايي اين نهاد مقدس تا پايان حفظ شود .در ماده  1111قانون مدني نيز به بحث
تشييد مباني خانواده توسط زن و شوهر اشاره شده است.1
منظور از تحکيم خانواده ،حاكميت اخالق و حفظ حقوق همه اعضاست .قرآن كريم هدف
از برقراري زوجيت و تشکيل خانواده را به سکونت رسيدن اعضا ميداند(روم.)21 ،

1ـ ماده  « :1111زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد خود با يکديگر معاضدت نمايند».

  66دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و دوم  /پاييز و زمستان  / 6931شماره 16

بنابراين الزم است همه رفتارها و تعامالت در راستاي تحقق اين هدف باشد .مهمترين
مؤلفه خانواده متعالي مبتني بر دستورات دين مبين اسالم است و هدفشان دستيابي به
يک زندگي سالم و پاكيزه است كه قرآن كريم از آن به حيات طيبه ياد كرده است.
دراينجا باز هم ميتوان زندگي حضرت علي

و حضرت زهرا سالماهللعليها را به

عنوان نمونه ذكر كرد .اين دو بزرگوار در مشکالت و سختيها در كنار يکديگر بودند و
رضاي خداوند را در زندگي بر همه چيز ترجيح ميدادند .عمر زندگيشان كوتاه اما
سرشار از عشق و عالقه و صميميت و فداكاري بود .زندگي ايشان ميتواند تا آخر تاريخ
يک الگوي كامل باشد.
با توجه به آنچه بيان شد ،عوامل مختلفي ميتواند بر تحکيم و تعالي خانواده اثرگذار
باشد:
1ـ يکي از اين عومل موثر ،داشتن محيطي سالم و هدايتگر است .تأكيد اسالم بر
طهارت محيط ،حفظ حدود الهي در جامعه و صيانت از فرهنگ اجتماعي از طريق امر به
معروف و نهي از منکر ،به دليل تأثير قهري مفاسد بر فرد و خانواده است.
2ـ عامل ديگري كه ميتواند بر روي تحکيم و تعالي خانواده اثرگذار باشد ،درک
موقعيت و جايگاه خانواده از سوي اعضاي آن است.
3ـ عامل اثرگذار ديگري كه بايد بدان اشاره كرد ،تعيين دقيق وظايف ،حدود ،تکاليف و
اختيارات است .در محدوده خانواده كه كوچکترين واحد جامعه است ،بايد برحسب
استعداد ،روحيات و ظرفيت افراد ،تقسيم وظايف شود.
در رابطه با اين عامل تحکيم و تعالي در خانواده اسالمي ،مواردي از احکام فقهي
وجود دارد كه به طور كلي به دو دسته تقسيم ميشوند:
الفـ حقوق و تکاليف بين والدين و فرزندان :امروزه بسياري از فرزندان در محيط
نابسامان خانواده رشد مييابند و از تربيت درست و آرامش و سکون الزم براي رشد
برخوردار نيستند .اسالم در اين زمينه رهنمودهايي دارد كه به ارزش و اهميت پرورش
كودک ،توجه كامل ميكند .در اين باره ،اصل ازدواج و شرايط زن و شوهر از نظر پاكي
نسل و همچنين درباره شير دادن و پرورش جسم و جان كودک ،قدم به قدم وظايف را
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بيان فرموده است كه رعايت آن ميتواند نابسامانيها را از بين ببرد و ريشه تزلزل را از
ميان بردارد .در مقابل والدين كه در طول زندگي فرزند ،زحمات طاقتفرسايي براي او
متحمل ميشوند و از تمام وجودشان مايه ميگذارند تا فرزندشان در آرامش و راحتي
زندگي را بهسر برد ،اسالم كه دين فطرت است و دستوراتش بر اساس فطرت انسان صادر
گرديده ،وظايفي را براي فرزند مشخص ميكند تا بتوانند مقداري از زحمات والدين خويش
را جبران كنند.
وظايف والدين قبل از تولد فرزند ،وظايف والدين هنگام تولد و دوران شيرخوارگي ،قرار
گرفتن فرزند در محيط مناسب ،حضانت و تربيت فرزند ،جلوگيري از فساد اخالقي كودک،
محبت به فرزند و احترام به او ،و در مقابل احترام فرزند به والدين خويش و وجوب اطاعت
از آنها ،حرمت عقوق والدين و ...همه نمونههايي از اين حقوق و تکايف است كه به آن
اشاره شد و در فقه به آن پرداخته شده است(شيرازي1123 ،هـ ،ج ،1ص ،311ج ،3ص213؛ حلي،
1113هـ ،ج ،2ص233؛ سبزواري1113 ،هـ ،ج ،21ص.)211

نمونههاي ذكر شده بهخوبي نشان ميدهد كه چگونه در فقه به زيبايي و دقت كامل به
بحث فرهنگ و چگونگي تعامالت والدين و فرزندان در محيط خانواده توجه شده است كه
به كاربستن آنها ميتواند راهگشاي بسياري از مشکالت پيش آمده در محيط خانواده
باشد.
بـ حقوق و تکاليف بين زن و شوهر :حقوق و وظايف متقابل زوجين از اموري است
كه دين مبين اسالم براي تحکيم خانواده و رشد و بالندگي آن وضع كرده است .رعايت
اين حقوق وانجام مسؤوليتهاي مربوط به آن ،سبب نزديکي و صميميت بيشتر زوجين
ميشود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگيري ميكند .
حسن معاشرت ،تحکيم مباني خانواده ،وفاداري ،تمکين ،مهريه ،نفقه ،اجرتالمثل،
رياست شوهر ،اطاعت از شوهر ،عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر ،نمونههايي از اين
حقوق و تکاليف است كه در فقه مفصال به آن اشاره شده است(بحراني1111 ،هـ ،ج،23
ص113؛ عاملي1113 ،هـ ،ج ،3ص  111و311؛ نجفي1111 ،هـ ،ج ،31ص 111 ،2و 311؛ شيرازي1121 ،هـ،
ج ،1ص 111 ،113و .)111

1ـ عامل مؤثر ديگر در تحکيم و تعالي خانواده ،بحث روابط جنسي است .خانواده بـه جهت
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توليد مثل ناگزير به توجه در زمينه هاي جنسي افراد خويش است؛ زيـرا اگـر احتياجات
زيستي انسان به قدر كافي برطرف نگردد ،جامعه رو به نابودي و فساد خواهد رفت.
اكنون پرسش ما اين است كه ديدگاه اسالم درباره نيازهاي جنسي چيست؟
1

با دقت در متون اسالمي ،با طيف وسيعي از آيات مانند آيه  21سوره روم و روايات
مربوط به حق همبستري كه به موجب آن شوهر مجاز نيست بدون رضايت زن بيش از
چهارماه از همبستر شدن با وي خودداري ورزد(عاملي1113 ،هـ ،ج ،21ص )111روبرو
ميشويم كه در آنها به غريزه جنسي انسانها پرداختهند.
اسالم براي قانونمند كردن روابط جنسي و محدود كردن آن به محيط خانواده ،به
مردان و زنان جامعه اسالمي دو توصيه مهم ارائه ميدهد :اول آن كه از همه مردان و زنان
ميخواهد به ارزشهايي كه به كنشهاي جنسي انسان جهت ميدهند و زمينهساز طهارت
اجتماعياند ،احترام بگذارند و به آنها عمل كنند .تأكيد اسالم بر ارزش حيا و عفت از
اينگونه توصيههاي راهبردي است و در بينش اسالمي حيا و عفت به منزله خصلتي
انساني ،مبناي روابط زن و مرد در فرهنگ اسالمي است(چراغي كوتياني ،1333 ،ص.)133

توصيه دوم اسالم براي محدود سازي رفتارهاي جنسي در چهارچوب خانواده اين
است كه مردان و زنان محيط خانوادگي خود را به گونهاي بسازند كه آمادگي كامل براي
كاميابي همسران از يکديگر را داشته باشند و زن يـا مردي را كه از اين نظر كوتاهي كند،
نکوهش ميكند(همانجا).

در قانون مدني نيز به اين امر اشاره شده است كه در صورت واقع شدن عقد صحيح
نکاح ،حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار ميشود.2
در فقه نيز به بحث ارضاي نيازهاي جنسي كه عامل مهم تحکيم و تعالي خانواده است،
اشاره شده است .در اسالم هرگونه تجربه در خارج از برنامه خانواده ،نتيجهاي جز
انحراف ،اسراف ،بداخالقيهاي جنسي و شهوت پرستي به دنبال ندارد .به عالوه ،حق

1ـ و من اياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم موده و رحمه...
2ـ ماده 1112قانون مدني « :همين كه نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين و حقوق و
تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود».
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جنسى هيچيک از زوجين در فقه ناديده گرفته نشده است و هر كدام به تناسب خود حقوق
و تکليفى بر عهده دارند  .عالوه بر اين ،براي برقراري ارتباط جنسي در چهارچوب خانواده
آدابي بيان شده است تا از هرگونه شهوتراني و سوء استفاده در اين زمينه جلوگيري
شود(نجفي1111 ،هـ ،ج ،23ص13؛ خميني1113 ،هـ ج ،2ص233؛ بحراني1111 ،هـ ،ج ،23ص21؛ خوانساري،
1111هـ ،ج ،1ص.)131

4ـارتقایسطحفرهنگیوتربیتیاعضایخانواده 
خانواده ،نخستين نهاد اجتماعي است كه فرد در آن پا به عرصه زندگي ميگذارد و اولين
پايههاي تربيت و تعليم در آن گذارده ميشود .از ايـن رو ،الزم اسـت دانشمندان و متوليان
امور فرهنگي بـراي اصـالح و ترقـي جامعـه بـه سـراغ اصـالح ،توانمند و سامانمند كردن
نهاد خانواده بروند و تمام سياسـتها و جهتگيريهـا را متوجـه تشکيل پايايي و پويايي
خانواده كنند تا نسلي فرهيخته و سالم تربيت شود.
از منظر اسالمي نيز تعليم و تربيت از اهميت بسزايي برخوردار است و تأكيدي كه در
روايات اسالمي بر آموزش قرآن كريم ،اعتقادات ديني و احکام شرعي به كودكان و
نوجوانان ديده ميشود ،گوشهاي از اهتمام اسالم به اين موضوع سرنوشتساز را نشان
ميدهد(عاملي1113 ،هـ ،ج ،21ص.)111

از سوي ديگر ،شريعت و بعد عملي آن ،يعني فقه ،جايگاه ويژهاي در زندگي انسان
دارد و مجموعه اي از بايدها و نبايدها ،زندگي او را احاطه كرده است .اين دو عرصه با
پيشرفت زندگي بشر و تحوالت فرهنگي و اجتماعي ،شکل جديدي به خود گرفته و رسالتي
نوين پيدا كرده است .
در فقه نمونههايي از قول فقها نقل شده است كه داللت بر وجوب و اهميت مسأله تربيت
دارد كه از سياستهاي كالن فرهنگي خانواده است .نمونههايي از آن بدين شرح است:
 1ـ بر پدر و مادر تعليم فرايض دين واجب است و اجرت تعليم فرايض از مال كودک
است و اگر مالي نداشته باشد ،بر عهده پدر است(حلي1113 ،هـ ،ج ،1ص.)313
2ـ تأديب و تربيت فرزندان از وظايف والدين است(گلپايگاني1112 ،هـ ،ج ،2ص.)232
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بنابراين ،فقه به عنوان دانشي كه ماهيت ديني و اسالمي دارد ،با تربيت به عنوان
فرايندي كه مي تواند اسالمي باشد ،داراي تأثير وتأثراتي هستند كه آثار و نتايج آنها در
جهت دهي نظام تعليم و تربيت جامعه اسالمي آشکار ميگردد؛ زيرا نقش فقه در تربيت،
ميتواند به فرايند اسالمي سازي تربيت كمک كند و بخشي از محتواي تربيت اسالمي را
پوشش دهد .در قانون نيز مواردي مانند نگاهداري كودک ،1حضانت و تربيت كودک 2و
واليت بر او 3نشاندهنده توجه قانونگذار به اين مسأله ميباشد.

یافتههایپژوهش

1ـ در تعريف پيشرفت فرهنگي گفته شده است :فرايند ارتقا و اعتالي شؤون گوناگون
فرهنگ جامعه در راستاي اهداف و مقاصد مطلوب است كه بستر و زمينه مناسب را براي
رشد و تعالي انسانها فراهم ميسازد .پيشرفت فرهنگي خاصيت ملي دارد و در درون هر
كشور و جامعه خاص انجام ميشود.
2ـ خانواده در زمره حساس ترين نهادها در رابطه با تغييرات است و دگرگونيهاي
عميق اجتماعي ،تغييرات وسيعي در آن به وجود آورده است كه ميتوان به تغيير در
ارزش ها و هنجارها ،تغيير در ساختار و شکل خانواده ،فردگرايي و فرديت محوري و
گسترش بحران عاطفي اشاره كرد.
3ـ در تمدن اسالمي ،يکي از مهمترين عواملي كه تاكنون توانسته است هويت مستقل
فرهنگي به آن بدهد ،فقه و قوانين فقهي است.
1ـ از سياستهاي كالن فرهنگي خانواده ميتوان به توليد مثل و ازدياد جمعيت ،كاهش
نرخ طالق و افزايش نرخ ازدواج پايدار ،تحکيم و تعالي خانواده و ارتقاي سطح فرهنگي و
تربيتي اعضاي خانواده اشاره كرد كه قوانين فقهي نقش بسزايي در توسعه هركدام از

1ـ ماده  1113قانون مدني« :نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است».
2ـ ماده  1112قانون مدني « :هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست از
نگاهداري او امتناع كنند.»...
3ـ ماده  1131قانون مدني« :طفل صغير تحت واليت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد.»...
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آنها ايفا ميكند.
با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه ،به نظر ميرسد برقرار كردن ارتباط خانواده با
فرهنگ اصيل ملي و ديني ،تعامل سازنده خانواده با نهادهاي علمي و آموزشي ،قرابت
خانواده با الگوهاي رفتاري و گفتاري ،نزديکي خانواده با ابزارهاي دانشافزايي مانند كتاب ،به
ويژه كتب فقهي و كتابخانه ،رايانه و اينترنت ،محافل ديني ،علمي ،تربيتي و آموزشي ،نشريات
مناسب و ...ميتواند زمينهساز رشد و ارتقاي فرهنگي و فکري خانواده و در نهايت اجتماع
باشد.
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