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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هـــم با رویکـــرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی بـــه خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
کردیـــم تا در پیمودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامه دار 
پیش برویم. »مهرســــتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ 
کانون  گرمابخشی به  بلکه اسم مکانی ا ســـت برای آموختن مهرورزی در خانه و 

خانواده. 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.



که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم.  mehr@mehrestan.ir بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مــیــثــاق مــهــر و مـــاه

مقدمه 
»این پیوند ازدواج و زناشـــویی، یکی از نعمات بزرگ الهی و یکی از اسرار 

آفرینش است... .«1

نهاد »خانواده« اولین و قدیمی ترین نهاد اجتماعی در تاریخ زندگی بشر است. 
گـــون، این نهـــاد فطـــری را در طول تاریـــخ زندگی  گونا ملت هـــا و فرهنگ هـــای 
گذاشـــته اند.  اجتماعی انســـان ها همواره مقدس دانســـته و به آن احترام ویژه 
در بسیاری از جوامع امروزی نیز، هنوز جایگاه و تقدس ویژۀ این نهاد اجتماعی 
محفـــوظ مانـــده اســـت. امـــروزه، جامعه شناســـان و روان شناســـان تحلیل ها و 
کارکردهـــای منحصربه فرد نهاد خانـــواده در جامعۀ  تبیین هـــای مفّصلی دربارۀ 
انسانی بیان و گرایش های تخصصی »جامعه شناسی خانواده« و »روان شناسی 
کرده اند. این موضوع  خانواده« را برای حل مسائل اجتماعی جوامع خود ابداع 
که برخی دانشـــمندان حوزۀ زنـــان و خانواده در  آن قـــدر برای آنان اهمیت دارد 
جهان غرب، به منظور جلوگیری از فروپاشی خانواده اقدامات علمی و اجتماعی 

کرده اند.  کم بر جوامع خود آغاز  گسترده ای علیه نظام سیاسی و اقتصادی حا

1. بیانات رهبر معظم در مراسم خطبۀ عقد در دفتر معظم له، 23اسفند1379.

1۴



دکتر ویلیام گاردنر،1 روان شناس کانادایی، از جمله افرادی است که مجموعه 
کتابی با عنوان جنگ علیه خانواده2 منتشر کرده است.  پژوهش های خود را در 
در جامعـــۀ امریکایـــی نیز بانوانـــی همچون دکتـــر دافنه ِدمارنف،3 روان شـــناس 
کـــه خـــود فمینیســـت بوده، بـــا تجربـــۀ ســـاختار اجتماعی  دانشـــگاه هـــاروارد، 
کتابی با عنوان  »مهدکـــودک« بـــرای فرزندانش، تحلیل هـــای عملی خـــود را در 
کتاب به زنان توصیه می کند بر خالف  غریزۀ مادری۴ نگاشـــته است. او در این 
کم فمینیســـتی، ضمن درک لذت مـــادری، راهی برای نجات  جّو اجتماعی حا

کانون خانواده بگشایند.  نسل های آینده از فروپاشی 
که در رسانه ها از جوامع  متأسفانه تصویر زیبا و فریبنده  و سراسر پیشرفتانه ای 
مدرن نشـــان داده می شـــود، ســـاختۀ امپراتوری رسانه ای نظام ســـرمایه داری و 
خالف مشـــاهده های میدانی و مطالعه های علمی دانشـــمندان است. بدون 
هرگونـــه تعصب ورزی غیرعالمانه، با مطالعۀ دگرگونی های ســـه قرن اخیر تمدن 
غـــرب و تحقیق دربـــارۀ آن، نقاط ســـیاه و عبرت آموز متعددی در حـــوزۀ زنان و 
کشـــورهای مدرن  کودکان و خانواده نمایان می شـــود. نظام سیاســـی اقتصادی 
کمتر از دو قرن پیش، به زن حق مالکیـــت و رأی نمی داد، جنبش  کـــه تا  غربـــی 
کرد.  اجتماعی زنان برای رسیدن به حقوق اولیۀ انسانِی برابر با مردان را منحرف 
که زن را از هویت  کشانید  این نظام، جریان فمینیسم را در نهایت، به پرتگاهی 

1. William Gairdner.
2. The War Against The Family.
3. Daphne de marneffe.
4. Maternal Desire: On Children Love and the Inner Life. 
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مــیــثــاق مــهــر و مـــاه

کارگری ارزان قیمت انقالب صنعتی غرب و استثمار  کرد و به  جنسیتی خود تهی 
جنسی در صنعت پردرآمد سکس و پورنوگرافی سوق داد.

که نهاد خانواده در فرهنگ پیشرفتۀ ایرانی اسالمی ما از دیرباز  کریم  خدا را شا
کانون تربیـــت و تکامل روحی  کانـــون پیوند مقدس زناشـــویی میـــان زن و مرد، 
کانون مدیریت اجتماعی و تحوالت فرهنگی و  کشـــور و  همســـران و نسل های 
گران بها، شناخت روزافزون اندیشۀ  سیاسی بوده است. شکر این نعمت بسیار 
مترقی اسالم در عرصۀ خانواده و تقویت و توسعۀ این اندیشه و فرهنگ متعالی 
کشور و خانواده های متدّین ایرانی است. در مقابل، غفلت  در زوج های جوان 
کفـــران آن، مبتالشـــدن جامعۀ ایرانـــی به آســـیب های فراوان  از ایـــن نعمـــت و 
اجتماعـــی و اخالقی و تهدیدهای فرهنگی و تمدنی را در پی خواهد داشـــت. 
گـــر بـــه اقوام و همشـــهریان خود نظـــری عالمانه بیفکنید، برخی از نشـــانه های  ا
کشور،  کالن شـــهرهای  این ابتالئات را در همســـران و فرزندان، به خصوص در 

به روشنی خواهید یافت.
گفتمان انقالب اســـالمی، موضوع اجتماعی خانواده در زمرۀ موضوعات  در 
گرفته اســـت. بر همین اســـاس، از میان فهرست  کالن جامعه جای  راهبردی و 
که رهبر فرزانۀ انقالب؟دم؟،  انبـــوه موضوعات راهبردی نظام، یکی از موضوعاتی 
کردند، موضوع »زن  به شخصه برای آن »نشست اندیشه های راهبردی« برگزار 
و خانواده« بوده است. بدین ترتیب، یکی از ضرورت های راهبردی امروز ایران 
اســـالمی در حرکت تمدنی خود، توجـــه ویژه به خانواده و جایـــگاه ممتاز آن در 
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مدیریت و راهبری جامعه و نظام اسالمی برای نیل به اهداف عالی کشور است. 
در این راســـتا، توجـــه به نقش تفکـــر و دانش های پشـــتیبان در خلق فرهنگ و 
تمدن و دقت در خألهای تئوریک، به منظور پردازش نظریه های ایرانی اسالمی 
در این عرصه، ضرورت تردیدناپذیر مطالعات اسالمِی اجتهادی دربارۀ خانواده 

کرده است.  را اثبات 
آیا تابه  حال، در زمینۀ »نظام خانواده در اسالم« مطالعه  کرده اید و کتاب هایی   

با این عنوان دیده اید؟ 
گزاره های وحیانی اسالم در عرصۀ خانواده، به صورت منظومه ای معرفتی    آیا 

تدوین شده اند؟ 
قـــدرت نظری اندیشـــۀ قرآن و اهل بیت؟مهع؟ در زمینـــۀ خانواده تا چه حدی   

است؟ 
آیا اندیشۀ قرآن و اهل بیت؟مهع؟ قابلیت هماوردی با نظریه های علوم انسانی   

و یا تهاجم به فرهنگ های ضدخانواده را داراست؟ 
 در مقام عمل، می توان با تکیه بر این آموزه ها به زندگی پیشرفته در همۀ   

ً
اساسا

زمینه های مادی و معنوی در عرصۀ خانواده دست یافت؟ به بیان دیگر، آیا 
کارآمد است؟  این اندیشه برای پاسخ به نیازهای امروز خانواده های ما 

کریم در خصوص نظام خانواده چیست؟    مبانی و اصول قرآن 
چگونه فرع ها از دل مبانی و اصول این منظومه استخراج می شوند؟   
گزاره های متنوع این حوزۀ دین با یکدیگر چگونه است؟    رابطۀ 
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گزاره هـــای وحیانـــی ایـــن عرصـــه بـــه افـــق معرفتـــی حضرات    آیـــا می تـــوان از 
معصومین؟مهع؟ دست یافت؟ 

کاوشـــگر نگارندگان را به جرعه نوشی از زالل  پرســـش هایی از این دست، ذهن 
کرده اســـت. متأسفانه، در  کریم و روایات اســـالمی رهنمون  معرفت ناب قرآن 
که با عنوان »نظام خانواده در اســـالم« منتشر شده است، َشمای  عمده آثاری 
کالن این منظومه از الیۀ مبانی توصیفی تا الیه های  کامل و دقیقی از چارچوب 
کاربردی و توصیه ای مشـــاهده نمی شـــود. این تحقیق برای پاسخ گویی به این 
کریم و روایات ائمۀ  نیـــاز نظـــری و با رویکردی درون دینی و با تمرکز بر آیـــات قرآن 
معصوم؟مهع؟، به عنوان عالی ترین مرجع فهم هستی و قواعد زندگی سعادتمند 
انســـان، انجام شـــده و جامعۀ هـــدف اصلی آن، عموم خانواده هـــا و زوج های 
کتاب را می توان در زمرۀ یکی از  فرهیخته و اهل مطالعه اســـت. ســـه فصل اول 
گرایش های »الهیات کاربردی« دانست و مباحث فصل چهارم در زمرۀ »حقوق 
کتاب، به منظور تســـهیل در  و اخالق جنســـیتی« جای می گیـــرد. نحوۀ نگارش 
کز آموزشی تربیتی و فرهنگی، علمی آموزشی است  بهره مندی دانشگاهیان و مرا
و در تنظیم ســـیر منطقی مباحث و ســـطح تخصصی متن، درک دقیق و آســـان 
مطلب توسط مخاطبان مدنظر بوده است. ذکر این نکته الزم است که به منظور 
گریـــز از مطالعه های انتزاعی و ذهنِی صرف، عمدۀ  ارتقـــا و تکمیل این تحقیق و 
کوتاه مدت، برای معرفت جویان خانم و آقا در  مباحث در فرایند آموزشی تربیتی 

حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بیان شده است. 
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استخراج طرِح اندام وار و به هم پیوستۀ »نظام خانواده« از قرآن کریم و روایات 
اسالمی و تبیین آن، دغدغه و ویژگی متمایزکنندۀ این پژوهش است. این طرح 
گون گزاره های  از نظام خانواده کمک می کند ارتباط منطقی و رتبِی الیه های گونا
کاربـــردی و عملی، برای  دینـــی، از مبانی بنیادین هستی شـــناختی تا آموزه های 
مخاطبان گران قدر آشکار شود. این مهم، یعنی کشف و نمایاندن اندیشۀ دینی 
که از آن جمله می توان  به صورت نظام مند، آثار و برکات متعددی به همراه دارد 

کرد: به این آثار اشاره 
زمینه ســـازی برای فهـــم صحیح و عمیق معارف اســـالمی و پذیرش عقلی و   

قلبی آن؛
ارتقای انگیزه های مؤمنانه به منظور عمل کردن به معارف اسالمی؛   
کارآمدی بیشـــتر در استحکام بنیۀ معرفتی آحاد مؤمنان و ایمن سازی جامعۀ   

ایمانی در برابر تهاجم فکری و فرهنگی بیگانگان؛ 
گون نظام اندیشۀ    گونا ِکیفی پژوهش ها و مطالعه ها در اجزای  کّمی و  ارتقای 

اسالمی. 
عالمۀ شهید، استاد مرتضی مطهری؟هر؟ ، دربارۀ نظام مندبودن مکتب اسالم 

چنین فرموده اند:
اســـالم خـــودش یک مکتب اســـت، یک اندام اســـت، یـــک مجموعۀ 
گر[ تک تک شناختی هم فایده ندارد. باید همه  هماهنگ است؛ یعنی ]ا
که وجود دارد، بشناسیم. ارزیابی ما دربارۀ مسائل   را در آن اندام و ترکیبی 
اســـالمی باید درست باشد. برای یک اندام، یک عضو به تنهایی ارزش 
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ندارد. در اندام انســـان، دســـت، پا ]و[...، هرکدام یک عضو هســـتند؛ 
ولی آیا ارزش این اعضا در این اندام با اینکه همه  الزم و واجب هستند، 
کدام  گر الزم شد ما یک عضو را فدای دیگر بکنیم،  یک جور اســـت؟ آیا ا
گر الزم شد، قلب را فدای دست  عضو را فدای عضو دیگر می کنیم؟ آیا ا
کـــه این خودش بحثی اســـت  می کنیـــم؟... اســـالم هم این طور اســـت 

به عنوان اهّم و مهم... .1

کلی اندیشۀ اسالمی در  کتاب ارزشمند طرح  آیت اهلل خامنه ای؟دم؟ نیز در مقدمۀ 
قرآن، در سال 1353 در این باره نگاشته اند:

طرح اسالم به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک 
آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان ها، یکی از فوری ترین ضرورت های 
تفکر مذهبی است. مباحثات و تحقیقات اسالمی، پیش از این به صورت 
غالب، فاقد این دو ویژگی بس مهم بوده و از این رو، در مقایسۀ اسالم با 
مکاتب و مسالک اجتماعی این روزگار، باحثان و جویندگان را چندان که 
شـــاید و باید، به نتیجۀ ثمربخش و قضاوت قاطع نرسانیده است؛ یعنی 
 طرح و نقشۀ یک آیین متحداالجزا و متماسک را 

ً
از اینکه بتواند مجموعا

ارائه دهد و نســـبت آن را با مکتب ها و آیین های دیگر مشـــخص سازد، 
عاجز مانده است.2

دغدغـــۀ دیگـــر این تحقیـــق »نگرش ســـازی« در عرصۀ »زوجیـــت و خانواده« 
اســـت و به مناســـبت، برخـــی آموزه هـــای زیربنایِی نظـــام اعتقادات اســـالمی، 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار؛ حماسۀ حسینی1، ج17، ص415.
کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن، ص35. 2. سیدعلی خامنه ای، طرح 
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به منظـــور تصحیـــح نگرش های مبنایِی دینی تبیین می شـــود. ایـــن دغدغه در 
طراحـــی ســـاختار مباحـــث و نحوۀ پـــردازش و تبییـــن موضوعات بحث شـــده 
کاربردی و توصیه ای   

ً
کامل تر برخی اجزای عمدتا تأثیر گذار است و تبیین و ارائۀ 

گذار می کند.  نظام اندیشۀ اسالمی در عرصۀ خانواده را به فرصت های دیگر وا
گرانمایه با خواندن این اثر، به تصویری  بدیـــن ترتیب، انتظار می رود مخاطبان 
گزاره های دین در عرصۀ »پیوند همسری« دست یافته  کالن از نظام  دقیق و 
و پاسخ پرسش ها و شبهه های متعدد در این زمینه را در این تحقیق بیابند. از 
کاربردی و توصیه ای اسالم را  گزاره های  سوی دیگر، می توانند تفسیر توحیدی 
کرده و با منطق تفسیر توحیدی از نظام حقوقی و اخالقی و آدابی اسالم  تمرین 

در زمینۀ خانواده آشنا شوند. 
کتـــاب، اصـــل قرآنـــی »زوجیـــت« مبنـــا و مبـــدأ ورود بـــه نظام  در فصـــل اول 
گزاره های دین در حوزۀ خانواده معرفی و تبیین می شـــود. در فصل دوم، ارکان 
این اصل جهان شـــمول آفرینش در پیوند همســـری تصویر شده و از رهگذر آن، 
کلیدی »تفاوت های ســـاختاری زن و مرد« بررســـی می شود. در فصل  موضوع 
سوم، نگاه دستگاه هستی شـــناختی توحیدی قرآن در موضوع پیوند همسری 
ترسیم می شود و تفسیری توحیدی از زن و مرد و نکاح بیان و در ضمن آن، برخی 
که قرن هاست فهم دقیقی از آن ها در دسترس نبوده است، تبیین  روایات مهم 
کتاب به بخش توصیه ای نظام خانواده در  می شـــود. در نهایت، فصل چهارم 
اســـالم اختصاص می یابد و بر اساس نگرش توحیدی به پیوند همسری، نظام 
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حقوقی و اخالقی و آداب همســـرداری در اسالم تحلیلی بدیع می شود. هدف 
گرامی به فهم شریعت اسالمی در بخش مردانه و زنانه  که مخاطب  این است 
گون به دســـت آورد. در  گونا دســـت یابد و قـــدرت تطبیـــق آن را در موضوعات 
ضمـــن، نگارنـــدگان در ترجمۀ آیـــات و روایات و متون عربی نیز، ضمن بررســـی 

ترجمه های موجود، بر اساس دیدگاه و نظر علمی خود عمل می کنند. 
کیهانی، میثاق مهر و ماه  کهِن انســـان از اجرام  کتاب بر اســـاس تصور  عنوان 
کند و هم بر  ک ذاتی زن و مرد داللت  برگزیده شـــد تا هم بر مجانســـت و اشـــترا
تفاوت های غیرذاتی دو جنس انســـانی. در این تصویر، »ِمهر« )خورشید( نماد 
کانوِن حرارت بخشـــی و واســـطۀ  که مرد مظهر جالل خداوند و  مرد اســـت؛ چرا
که همواره مثاِل زیبایی  است، نماد زن است؛  کل خانواده است و »ماه«  روزِی 
که زن مظهر جمال خداوند و چشمۀ دائمی لطافت و محبت و انس اعضای  چرا

خانواده است. 
کبر  گران مایه ، حجج اســـالم محمدرضا فـــالح و علی ا در پایـــان، از اســـتادان 
که هدایت علمی ما را در موضوع این تحقیق  بهرامی و محمد عالم زادۀ نوری، 
بر عهده داشته اند و به ویژه از استاد عزیز، حجت االسالم و المسلمین محمدرضا 
زیبایی نژاد، رئیس محترم »مرکز تحقیقات زن و خانواده«، که با نقدهای عالمانۀ 
خود، بـــر غنای محتوایی اثـــر افزودند، صمیمانه قدردانـــی می کنیم. همیاری و 
تالش های علمی همکاران پژوهشی و آموزشی خود در مؤسسۀ »اندیشۀ نوین 
خانواده«، حجج اسالم صالحی و ادیب زاده و خانم  غروی و نیز ویراستار محترم 
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کـــه در پیرایش و تحکیم مباحث  نـــگارش اولیه، جنـــاب آقای علی ابراهیم پور، 
کرده انـــد، ارج نهاده و از  و نـــگارش این پژوهش همیاری و همکاری مســـتمری 
این بزرگواران سپاســـگزاریم. همچنین، از مســـئوالن محترم دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف و حوزه دانشجویی شریف و نیز 
»پژوهشـــکدۀ تمدن توحیدی« در حوزۀ علمیۀ قم، بابت حمایت و پشـــتیبانی 
در مراحل تحقیق و تدریس و تألیف این اثر تشـــکر می کنیم. از مجموعۀ »احیاء 
که به این اثر و نگارندگان آن عنایت ویژه ای داشتند و  اندیشه و سیرۀ علوی« نیز 

در نگارش نهایی و انتشار اثر یاریگر و حامی ما بودند، قدردانی می کنیم. 
بی شـــک، این اندیشه برای ارتقایافتن و برطرف ساختن ضعف ها و نقص ها 
گران بهای خوانندگان  نیازمند نقد جّدی و عالمانه است؛ از این رو انتقال دیدگاه 
محترم، به ویژه محققان و استادان ارجمند این عرصه، مزید امتنان خواهد بود. 
بـــه امید اینکه این خدمـــِت ناچیز، مقبول درگاه حضرت حق تبارک و تعالی و نیز 
گرفته و دعای آن حضرت و همۀ  موعود منتَظر، حضرت ولی عصر؟جع؟ قرار 

منتِظران و یاورانش در استمرار این مسیر، بدرقۀ راِه دشواِر پیش روی ما باشد.
که درازست رِه مقصد و من نوسفرمهّمتم بدرقۀ راه کن ای طایِر قدس

کبری عباس عبداللهی، سکینه ا
شهریور1396
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دریچه ای به مباحث این فصل

کالن چه جایگاهی در فهم دین دارند؟    اصول و مبانی 
کشـــف اصول و مبانی در فهم عمیق مقصود دین در هر موضوع   

چه ضرورتی دارد؟
نقطۀ شـــروع بحث برای تحقیق در موضوع »خانواده« بر اســـاس   

منابع وحیانی دین اسالم چیست؟ 
کالن دین در این عرصه چیست؟    اصول و مبانی 
 چه مفاد مفهومی دربردارد؟   

ً
واژۀ »زوج« دقیقا

ارکان مفهوم »زوجیت« چیست؟   
آیا اصل »زوجیت« تعمیم پذیر به همۀ نظام آفرینش الهی است؟  
که آفرینش عالم انسانی را بر اساس »زوجیت« معرفی    کریم  قرآن 

کرده است، قصد ارائۀ چه تصویری از حیات انسانی را دارد؟ 
لوازم این مبنای قرآنی در زندگی دنیایی انسان  چیست؟   
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اهمیت شروع از مبانی 

کشـــف و تبیین هـــر موضوعی در منابع دینی، »نقطۀ شـــروع« یا »زاویۀ  در مقام 
کافی برای بیان  ورود« اهمیـــت ویژه ای دارد. نقطۀ ورودی بحث باید ظرفیت 
گزاره ها را داشـــته باشـــد؛ از همین رو ضروری  کامل و مؤثر و واقع گرایانۀ مجموعۀ 
اســـت مطابق با واقعیِت موضوع مدنظر انتخاب شـــود. به عبارت  دیگر، نقطۀ 
کاوش نظـــری در موضوع می تواند اســـاِس فهم ابعاد، پیوندها، لوازم و  ورودِی 
احکام آن موضوع باشد. این مهم، در تبیین و تفهیم نظریه در اذهان عمومی و 
متحقق کردن آن در جامعۀ انسانی، اثر مستقیم خود را نشان می دهد.1 بنابراین، 
در درک عمیـــق نظـــام معرفتی پیچیده، دقـــِت نظر در جایـــگاه و اهمیت نقطۀ 

گروه، یک  که برای یک انسان یا برای یک  1. »مسئلۀ  نقطۀ شروع، مسئلۀ بسیار مهمی ا ست. در همۀ فعالیت  هایی 
کنیم، فالن برنامه را اجرا بکنیم، برای یک  که فالن عمل را انجام بدهیم، فالن طرح را پیاده  جامعه مطرح می شود 
گاهی این مطلب پیش می آید، برای یک مشت انسان وابسته به فالن فکر یا فالن مسلک پیش می آید،  گروهی 
که پیش می آید، این  کارهای مهمی  گاهی پیش می آید، این ایده ها و  برای یک ملت پیش می آید، برای یک فرد 
گر  کنیم؟ نقطۀ شروع، بسیار مهم است. ا کار را شروع  کجا این  که از  مسئله هم جزو مهم ترین مسائلش است 
کار و این طرح و این برنامه  چنانچه نقطۀ شروع درست و بجا انتخاب شد، امیدواری برای به نتیجه رسیدن این 
کار سامان نمی گیرد، نه،  گر نقطه شروع بد انتخاب شد، نه  اینکه آن بار به منزل نمی رسد و آن  زیاد است؛ اما ا
ممکن است بگیرد، ممکن است آن بار به منزل برسد؛ اما به دشواری خواهد رسید. نقطۀ شروع از این  جهت بسیار 
که از این نقطه قرار است  کاری  است  که تا حدود زیادی، با درصد زیادی، متکفل و متضمن موفقیت آن  مهم است 

کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن، ص396(. شروع بشود« )سیدعلی خامنه ای، طرح 
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ورودی و انتخاب دقیق آن، گامی اساسی در توفیق عملیات شناختی و تحقیقی 
است. 

گزینـــۀ ورود برای شـــناخت نظامی  کـــه می توانند  از میـــان مطالـــب متعددی 
که نقش  گـــزاره ای اســـت  گزاره های بســـیار مطمئن ،  معرفتـــی باشـــند، یکـــی از 
گزاره ها از آن مبنا یا اصل1 نشـــأت  ریشـــه ای و مبنایی در آن نظام دارد و مجموع 
گرفته اند. در چنین صورتی روند استنتاجی ذهن، از گزاره های اصلی یا مبنایی به 
کامل تر و دقیق تری  گزاره های فرعی تر و بسیار روان تر و طبیعی تر طی شده و فهم 
گزاره هـــا و ارتبـــاط آن ها بـــا یکدیگر حاصل خواهد شـــد. به عبارت  از مجموعـــه 
گزاره های یک موضوع  گزاره های مبنایی و اصلی به تمام شبکۀ مفاهیم و  دیگر، 
کم بر آن ها به شمار می آیند. به خصوص در مجموعۀ  رنگ می زنند و »روِح« حا
گر در موضوع مطالعه شده نقطۀ مبنایی  گسترده و پیچیدۀ معارف دین اسالم، ا
گزاره های دینی، از  کشـــف نشـــود، با وجود فهم برخی  و ریشـــه ای به طور دقیق 
گزاره ها  کم بر مجموع  درک عمیـــق ســـخن اصلی دین در آن موضـــوع و روح حا

ناتوان خواهیم بود. 

آیا تابه حال در موضوعی،  
کرده اید؟  آیا واقعًا قرآن را کتابی علمی برای حل مشکالتتان می دانید؟!. مواجهۀ علمی جّدی ای را پای سفرۀ قرآن و روایات تجربه 

1. اصل به معنای ریشه و منشأ.
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مبنای جهان شمول زوجیت

مجموعه مباحث مربوط به عرصۀ خانواده و تنظیم هندسۀ روابط دو جنس در 
گزاره هـــا و مفاهیم پایه در این بخش از  کرد؟  کجا باید آغاز  جامعـــۀ انســـانی را از 
کدام اند؟ برای رسیدن به پاسخ باید بر آیات مرتبط با  منظومۀ معارف اسالمی 
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کریـــم از رهگـــذر ایـــن آیـــات و نظایـــر فـــراوان آن در موضوع »جنســـیت و  قـــرآن 
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خانـــواده«، مخاطب خود را به مبنای جهان شـــمول »زوجیت«، در آفرینِش به 
غایت زیبا و حکیمانۀ حضرت حق تبارک وتعالی رهنمون می سازد. بر پایۀ همین 
مبنای هستی شناختِی قرآن، در دانش فقه، در باب »نکاح«، زن و مرد به عنوان 
دو طرف میثاق همســـری، با  عنوان فقهِی »زوج و زوجه« خطاب شـــده اند. در 
که عهده دار ســـامان دهی ســـبک زندگِی توحیدی و تنظیم  ساحت  این دانش 
ظاهری زندگی انسان در مسیر عبودیت الهی است، تمام احکام و توصیه های 
شرع مقدس، بر این دو عنوان فقهی تطبیق می شوند.1 بنابراین، درک صحیح و 
عمیِق نسبت دو جنس انسانی در دستگاه آفرینش و نظام توصیه های شریعت 
کامل مبنا  کاوی و احراز  در عرصـــۀ خانـــواده و تعامل اجتماعی دو جنس، بـــه وا
یـــا اصل »زوجیت« وابســـته اســـت. بر  این  اســـاس، به نظر می رســـد نقطۀ وروِد 
مبنایی و ریشه ای به موضوع جنسیت و خانواده بر اساس نظام اندیشۀ دینی، 
کریم را به عنوان  کالن مبنای »زوجیت« است؛ از این رو اصل »زوجیت« در قرآن 
مبحث نخستین و مبنای مجموعه معارف دینی در این عرصه بررسی می کنیم.

مفهوم شناسی زوجیت ◄

کریم  گـــون آن، در آیات متعـــددی از قرآن  گونا مـــادۀ لغوی »زوج« و مشـــتقات 
به کار رفته اســـت. اســـتعمال این واژه در قرآن به عالم انسانی منحصر نبوده و از 
 عالم خلقت، اعم از جهان 

ّ
کل گیاهـــان و حیوانات و حتی  م 

َ
»زوجیـــت« در عال

ع هستند؛ مثاًل در باب »بیع« دو طرف معامله با دو عنوان »بایع و  1. اساسًا در دانش فقه، احکام بر عناوین فقهی متفر
مشتری« خطاب شده اند و هریک از این دو عنوان، حقوق و وظایف خاصی می یابند. بنابراین، اولین دغدغۀ فقیه 

در عملیات اجتهاد، شناخت دقیق عناوین اصلِی موضوع مدنظر است. 
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