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 ۱۴۰۰)، پاییز و زمستان ۱۲۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 )۴۸-۲۵ترویجی ( -نوع مقاله: علمی 

 های قرآن پذیری دینی در آموزه جامعه

  موردی نهاد خانواده ۀالعمط

 ١نقی ایازی سیدعلی              
 ٢حسینی مرویان سیدمحمود  

 چکیده 
ای برای بقاء خود به اجتماعی کردن اعضایش نیازمند است تا بتواند بـه  امعههر ج

احسـاس و عمـل کمـک کـرده و ، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای ثابت فکـر
جایگاه آحاد جامعه و نظـام ارزشـی و هنجـاری مشـترک را از ایـن مسـیر نمایـان 

سالم نیز اهتمام و نهاد خانواده اهمیت مضاعفی داشته و دین ا، در این میان. سازد
مطالعة پیش روی با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوای . ای داشته است توّجه ویژه

پـذیری دیـن و مباحـث  هـای جامعـه کیفی به استخراج و تفسـیر اجتمـاعی گـزاره
هـای ایـن  کاوش. پردازد های قرآن می پیرامونی آن در نهاد خانواده بر اساس آموزه

احساســات و عواطــف ، والــدین و فرزنــدانتحقیــق بــه تأثیرعناصــر ســاختی 
ن نظام اجتماعی در خویشاوندی و پایگاه اجتماعی مطلوب خانواده در سطح کال

پذیری دست یافته است و به عواملی مانند تجانس فرهنگی و استمرار  فرایند جامعه
داری به منظور تثبیت درونـی سـازی عناصـر دینـی پرداختـه  بر انجام مناسک دین

                                                 
 . ۲۳/۰۳/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:  - ۱۱/۰۶/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
 ).a.ayazi@isca.ac.irت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (عضو هیئ. ١

 ). marvian@razavi.ac.irدانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد ( استادیار. ٢
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پذیری مورد پردازش قـرار گرفتـه و از وجـود تقلیـدهای  دهای جامعهکارکر . است
نهــاد آدمــی  روی موجــود در جامعــه و رذائــل در کورکورانــه و انحرافــات و کــج

 . های این مکانیزم یاد شده است عنوان آسیب به
کارکردهـای ، پـذیری عوامـل جامعـه، پـذیری هـای جامعـه زمینه :واژگان کلیدی

 . خانواده، پذیری جامعه های آسیب، پذیری جامعه

  مقدمه
پژوهـان بـوده  داری مـورد توّجـه دیـن دین ۀترین درج عنوان عالی تعمیق ایمان دینی به

ورزی در فـرد  جـزاء و عناصـر دیـنشود کـه هـر یـک از ا است و به وضعیتی اطالق می
 بیـاتمعـادل ایـن واژه در اد. های مبتنی بر آن را فراهم سـازد کنش ۀدرونی شده و زمین

، پـذیری زیرا در مکانیزم جامعه؛ رود کار می هپذیری دینی ب جامعه شناسی با عنوان جامعه
 شود عواطف و نمادها منتقل می، شناختی و زیباشناختی ارزش، باورهای هستی شناختی

متدینان بـر  ۀخصوصیت دینی هر یک از عناصر یادشده در جامع. )۱۵۴ :۱۳۷۰، گی روشه(
خصـلت اجتمـاعی بـه خـود گرفتـه و در ، رد تبادل قرار گرفتههای دینی مو  اساس آموزه

پیـدا  هـا را ا ایـن دسـته از مؤلفـهبشود و فرد آمادگی عمل منطبق  افراد جامعه درونی می
 . کند می

های زندگی کردن در  راه، ها فرایندی است که به انسان«پذیری  جامعه، با این وصف
را در جهت انجام وظایف فردی های او  دهد و ظرفیت شخصیت می، آموزد جامعه را می

خصوصـیت دینـی چنـین . )۱۰۳ :۱۳۷۲، کوئن( »بخشد توسعه می، عنوان عضو جامعه و به
گیری شخصیت و ظرفیت مبتنی بر شریعت را  های زندگی کردن و شکل راه، مکانیزمی

 . سازد در فرد درونی می
ور مـؤّثر عمـل کنـد کـه طـ توانـد بـهیم یجامعه تنها هنگام«، بر اساس این مکانیزم

یاگر هر فرد هر طور که دلش م. رفتار کنندیر و منظمیپذ ینیش بیپ ۀو یش به شیاعضا
وجـود  هبـ یاریبرخوردها و مناقشـات بسـ، ینظم یاست که ب یهیبد، خواهد رفتار کند

گـر ارتبـاط ید  كیـکه بـا ، آموزندیجامعه م یاعضا، یریپذ در روند جامعه. خواهد آمد
ات جامعـه الزم اسـت یحفظ ح یرا که برا ییهاآموزش، یمتوال یهاد و نسلبرقرار کنن
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ان یـبه نظـر کارکردگرا. )۱۲۶، همـان( »دهندیانتقال م یبعد یهاو به نسل، رندیگیفرا م
رنـد و ملکـه ذهـن خـود ینگ ادیـرا  ییزهاین چیچن کیاگر کنشگران جامعه  یساختار
نـد یهـا فقـط در فرآیریادگین یا م کهیدانیما مر نخواهد بود و یپذ جامعه امکان، نسازند
 . )۸۳ :۱۳۷۵، ویسی(. ر استیامکان پذ یر رسمیو غ یصورت رسم به یریپذ جامعه

عنوان قسمی از انواع جوامع نیز از این قاعده مستثنی نبـوده و نیازمنـد  دینی به ۀجامع
و طبیعـی اسـت کـه  باشـد داری در بین پیروان خویش می به اشاعه و تعمیق عناصر دین

متدینین به آن شریعت در بین آحاد جامعه درونی  ۀبخش معتنابهی از این عناصر از ناحی
ورزی دارای  ری دینـی از آن جهـت در فراینـد دیـنپـذی جامعـه، عبارت دیگر به. شود می

هـای مؤمنانـه را ایجـاد  اهمیت است که این مرحله استعداد و ظرفیت برای وقوع کـنش
عوامـل تعمیـق بخشـی بـه آن را مضـاعف  ۀضرورت بررسـی عالمانـ، مهماین . کند می
 . نماید می

داری  کارگزاران بسیاری متوّلی درونی سازی عناصـر دیـن، در جهت تحقق این مهم
 ۀبـه مطالعـ، در ایـن نوشـتار.... . رسـانه و، مدرسـه، گروه همسـاالن، خانواده. هستند

واده به دلیل نقش نهاد خان. شود اشاره می های قرآن موردی نهاد خانواده بر اساس آموزه
حمایت و نظارت بـر ارتباطـات و چـاره اندیشـی بـه ، بسترسازی، پذیری مؤّثر در جامعه

یـن دلیل برای اهمیت خانواده ا. دارای اهّمیت مضاعفی است، منظور بهبود و ارتقاء آن
را در کودکـان  ،)پـذیری جامعـه( لیت اصـلی اجتمـاعی کـردنئو است که خـانواده مسـ

خانواده جایی است که کودکان نخسـتین . های اولیه و حیاتی زندگی به عهده دارد سال
زبـان را یـاد ، دنسـاز  های عاطفی نزدیک و صمیمی خـود را در آن برقـرار مـی وابستگی

. نماینـد هـا و هنجارهـای فرهنگـی را در آن آغـاز مـی د و درونـی کـردن ارزشنگیر  می
  .)۱۲۸ :۱۳۷۲، رابرتسون( سال احاطه دارد کودکان کمابعاد وجودی  ۀخانواده بر هم
گاه خانواده گاه یا خودآ  با را اعضایش اجتماعی و فرهنگی، یفرد هویت، ناخودآ

. دارد نقـش افراد عاملیت درآوردن فعلیت به در و دهد می شکل خویش ارتباطی توان
گاهانه تالش با افراد شخصیت رشد فرد از هوّیت و ۀاولی کدر   خانواده گاهانهناآ  و آ

 یهنجارهـا و پایـدار یها ارزش با مناسبی طرز به را والدین فرزندان اگر. است مرتبط
را  متفاوت مکانیو  زمانی شرایط در مناسب عملکرد قابلیت آنان، دهند مناسب تطبیق
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شـعاع  در. کننـد مـی اتخـاذ نوین یتکنولوژ با مواجهه در مناسبی یاستراتژ و یابند می
ق که را کسانی فرد، هویتی  کـه را یافراد و ،مثبت مقولۀ و گروه درون هاستآن متعلَّ

 به فرد گرایش میان یتناظر توان می بنابراین. شناسد می برون گروه، ندارد آنها تعلق به

 و است یهنجارساز منبع خانواده. یافت هویتی یمقوله بند با آنها به و اعتماد دیگران
ایـن  بنـابر. هنجارهای اخالقی و غیر اخالقی مـؤّثر باشـدبه فعلیت درآوردن  در تواند می

 . نقش خانواده بسیار مؤّثر بوده و به این مهم در آیات قرآن اشاره شده است
 یدارا، ردیـگیکـه فـرد در آن قـرار مـ ین کـانونیعنوان اول خانواده به، با این وصف

ط یکنـد از محـیافـت مـیکه فرد در  یطیرات محین تأثیاول. است یان توجهیت شایاهم
تواند نشأت گرفته از خـانواده یها مطیر محیفرد از سا یریر پذیتأث یخانواده است و حت

 . باشد
ریشه در اهمیت نهاد ، »پذیری خانواده جامعه«اهمیت پرداختن به موضوع ، بنابراین

ی ها تحلیل. دارد یاست که این نهاد در ساخت اجتماع یاژهیت و یخانواده دارد و موقع
نوع تعامالت و روابط بین اعضاء را در راستای ، پذیری ختی خانواده در فرایند جامعهسا

الگوهـای ، ایـن نـوع تفکـر. کند تحقق حداکثری برای تعمیق عناصر فرهنگی تبیین می
 . دهد پذیری ارائه می نوعی از میزان و چگونگی جامعهمت

 تحقیق ۀپیشین -۱
پـذیری در  جامعـه ۀمقالـ. استقراء شـد طور مشخص دو مقاله در موضوع یاد شده به

پـذیری در نظـام  اسـت جامعه بـر ایـن بـاور ،)۱۳۹۷، خیـری و بصـیرت( نظام اجتماعی قرآن
، رو ازایـن. باشـد امری الزم است و باید متناسب با فرهنگ اسالمی ، اجتماعی اسالمی
. دانـد مـیپذیری در نظام اجتماعی از نگاه منابع اسالمی را ضـروری  پرداختن به جامعه

پذیری در نظـام اجتمـاعی قـرآن چگونـه اسـت؟ بـرای  ال اصلی این است که جامعهؤ س
، اسـت کـه اسـاس نظـام اجتمـاعی قـرآن را باورهـا  تبیـین شـده، روشن شدن این بحث

فرهنگـی در  ۀعملیاتی شـدن ایـن مجموعـ. دهد ها و هنجارهای دینی تشکیل می ارزش
) محتـوی و عوامـل، روش( آن شـامل ه عناصرو ب؛ پذیری است نظام اجتماعی با جامعه

ثیرپذیری از گروه أتقلید و ت، موارد از روش آموزشی، در این عناصر. است پرداخته شده
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و عوامل ، ها و هنجارها ارزش، شناختی شامل باورها بخش فرهنگ، مرجع و در محتوی
ی توضـیح های جمعـ همساالن و رسانه، آموزش و پرورش، مانند خانواده، پذیری جامعه

 ۀنتیجـ. اند مطـرح و تبیـین شـده، ها بحث اند و موارد از آیات قرآن متناسب با داده شده
پذیری در نظام اجتمـاعی قـرآن مبتنـی بـر نظـام الهـی  تحقیق حاضر این بوده که جامعه

بلکـه فراینـد ، هـای اجتمـاعی پـذیرفتنی نیسـت آموزه ۀهمـ، این نظر از . توحیدی است
 . باشد ها و هنجارها می ارزش، با فرهنگ قرآنی در باورهاپذیری متناسب  جامعه
با رویکرد نظری و تحلیلی ، )۱۳۸۸، حسامی( پذیری قرآن و جامعه، دیگر با عنوان ۀمقال

کوشد تا نشان دهد قرآن کریم ضمن احترام به جماعت  و با کنکاش در آیات قرآنی می
بلکه سرپیچی از ، خواند نمی ی فراهای اجتماع آموزه ۀهمگان را به پذیرش هم، ها انسان
اجتمـاعی ، در نگـاه قـرآن، بنـابراین. شـمارد های ناسازگار با اسالم را مطلوب می آموزه

هـای  های خود را بر پایـه ارزش گذاری های مؤمنانی که هنجارها و ارزش شدن در گروه
 . نه در هر گروه و اجتماعی، محترم است، کنند اسالم بنا می

ای ایـن  میـان رشـته ۀمطالعـ، کند ضر را از مطالعات مشابه متمایز میآنچه تحقیق حا
طور مشخص بـه  شناختی از قرآن است و به ی جامعهها تحقیق واستخراج و تحلیل گزاره
هـای احتمـالی بـر اسـاس  کارکردها و آسیب، ها زمینه، نهاد خانواده پرداخته و به عوامل

 . آیات قرآنی اشاره شده است
های علوم اجتماعی  از نگارش این مقاله بازسازی برخی آراء و دیدگاهبنابراین هدف 

هـای ایـن  وافر از آموزه ۀپذیری با رویکرد قرآنی و بهر  جامعه ۀطور مشخص در حوز  و به
 . کتاب آسمانی در بین جوامع انسانی است

 شناسی روش -۲
ک روش کیفـی برگزیـده شـده و مشخصـا از تکنیـ، روش مطالعه در ایـن پـژوهش
های روش کیفی اسـتفاده شـده  عنوان یکی از مکانیزم تحلیل محتوای کیفی استقرائی به

و به هـم  شناخت واقعیت جز با درک آن به مثابه یک کل واحد، در این مکانیزم. است
ها تنها با گذر از سطح و بـا  همچنین فهم معانی مستتر در پیام. شود ممکن نمی، پیوسته

در تحلیـل . میّسـر خواهـد شـد، اند ر پس اجزای متن نهفتهرسوخ به معانی پنهانی که د
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شـود و  محّقق فعاالنه وارد فرایند تحقیق مـی، ها با در نظر داشتن کاستی، محتوای کیفی
به درک موضوع تحقیق با در نظر گرفتن بافت ارتباطی که موضوع مطالعـه در آن ریشـه 

ماننـد بافـت غیـر ( هـای مـتن ویژگـی، )نظیر نیت مّؤلف و زمینه فرهنگی موضوع( دارد
های گـروه هـدف و دریافـت کننـدگان  ویژگی) .... دستوری و، نشانه شناختی، زبانی

مسیر حرکت در تحلیل محتوای کیفی عمدتا از . )Mayring, 2003: 267( کند اقدام می
. های مفهومی اسـت ها و نقشه متن به سمت بیرون کشیدن مقوالت و سپس ایجاد مدل

 ).Eio&Kingas, 2007: 107( پذیرفته شده است، برد بیشتر منطق استقراء در آنکار، رو ازاین
عنوان تحلیل محتوای متعارف هم نـام بـرده  از رویکرد استقرائی که از آن به استفاده
یک پدیـده وجـود  ۀیابد که اطالعات کافی دربار  بیشتر زمانی ضرورت می، شده است

 ۀاین شـیو . الزم را در این خصوص فراهم کند ای خواهد دانش زمینه ندارد و محّقق می
توصیفی دقیق پیرامون یک موضـوع  ۀبیشتر به دنبال تقلیل اطالعات و ارائ، تحلیل محتوا

 تحقیـق از طریـق توجـه بـه مضـامین مسـّلط و متـداول در داده هاسـت در اینجا. است
)Thomas, 2006: 2( . 

های قـرآن  پذیری دینی در آموزه معهمفهومی جا ۀبه منظور دستیابی به توسع، بنابراین
کید بر نهاد خانواده با ها از میان آیات وحی  نخستین مرحله است که  گردآوری داده، تأ

احاطـه ، کنـد آنچه خالقیت و اتقان کار را در ایـن زمینـه تضـمین مـی؛ باید اقدام نمود
در . اسـتپذیری دینـی  ی آیات وحی و فهم جامعی از جامعهاجتماع پژوهشگر به تفسیر

این میان گرایش تفسیر اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است که به منظور تشریح 
 . صورت گرفته است ها و تأیید بر مفهوم پردازی

اســتنباطات و ، توضــیحات، ای از شــروح مجموعــه، مقصــود از تفاســیر اجتمــاعی«
ی قرآن مجیـد هایی است که مفسران در طی قرون و اعصار در ذیل آیات اجتماع تحلیل

شـود کـه بـه زنـدگی اجتمـاعی  آیات اجتماعی نیز به آیاتی اطالق مـی. اند عرضه کرده
  .)۱۷۰ :۱۳۸۸، تقی زاده داوری( »انسان و لوازم و آثار و پیامدهای آن مربوط باشد

هـای تحقیـق  سنجش صّحت و دّقت یافته، پژوهش ۀیکی از مسائل اساسی در عرص
به منظور افزایش مشروعّیت و مقبولّیت ، های علمی ارزیابیتوّجه به ، جهت از این؛ است

های  از این اقدام در پژوهش؛ امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، علمی نتایج پژوهش
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بین  ۀنشان دادن رابط، قابلیت اعتبار در این مطالعه. شود تعبیر میبه قابلیت اعتبار کیفی 
معنــای میــزان تــوافقی اســت کــه  بــه در نتــایج کدگــذاری بــوده و) داوران( کدگــذاران

 ۀواژ . دهنـد های یک پیام یا متن به دست مـی هنگام ارزیابی ویژگی، کدگذاران مستقل
اسـت و ایـن » توافق بین کدگـذاران«، خاص مورد نظر برای سازگاری در تحلیل محتوا

هـای  های مشابهی را که قضاوت زیرا میزان کمیت. امر در تحلیل محتوا مورد نیاز است
 . گیرد اندازه می، دهند متفاوت به هر پدیده می

 های تحقیق یافته -۳
 پذیری دینی در خانواده های مؤّثر بر جامعه عوامل و زمینه -۳-۱

  عنصرساختی والدین -۳-۱-۱
ت یـن اولو یعنـوان نخسـت ت کودکـان را بـهیر تربیت خطیفه و مسئولیوظ، پدر و مادر

ش از کودکـان یبـ، کودکان معاصر؛ توان گفت بلکه می، عهده دارند کارکردی خود بر
ه پدر و مـادر اقتـدا ب، و همانند خود کینزد ، طییمح کان الگوهای متحر یگذشته از م

ش قـرار یارادی رفتار آنان را الگوی رفتاری و سرمشق زندگی خو  ریگونه غ کنند و به می
دیگـر عوامـل  بر این اساس الگوبرداری رفتاری فرزندان از والـدین نسـبت بـه. دهند می

 . تربیت پذیری از اهمیت بیشتری برخوردار است
ــ ــره ۀششــم ســور  ســی و ۀآی ــل دوری، ١بق حــوا از بهشــت و  آدم و شــیطان را عام
محتوای آیه یاد شده گواه بـر ایـن . کند معرفی می، های آن و کرامتی که داشتند نعمت

. شـان مؤثرنـد دانفرزنـ یگاه و منزلت اجتماعین پاییدر تع، مطلب است که پدر و مادر
 ۀسـور  ۲۳ ۀکه ذکر احسان به پدر و مادر پـس از موضـوع ربوبیـت خداونـد در آیـچنان
 . تواند اشاره به اهمیت و منزلت اجتماعی والدین در تربیت و رشد انسان باشد می ٢اسراء

                                                 
١ .﴿ 

َ
ْیطاُن َعْنها َفأ ُهَما الشَّ َزلَّ

َ
ا کانا ِفیِه َو َفأ ْرِض َلُکـَبْعُضُکْم ِلَبْعٍض َعـُدوٌّ َو  ُقْلَنا اْهِبُطواْخَرَجُهما ِممَّ

َ
ْم ِفـی اْأل

 .﴾ِحین  َمتاٌع ِإلیُمْسَتَقرٌّ َو 
الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ إِ   َقضَی َو ﴿ .٢

َ
َك أ بُّ  .﴾ِن ِإْحَسًنایْ َواِلَد ِبالْ اه َو یَّ َر
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ای « پـذیری اسـت ی دیگر بـر تـأثیر والـدین در جامعـهنیز گواه ١مریم ۀسور  ۲۸ ۀآی
استبعاد مخاطب نسبت . »ه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکارهن، خواهر هارون

کی از آن اسـت کـه به والدین حضرت مریم نسبت به اتهـامی کـه بـه وی زده شـد حـا
افـراد ، )مـریم( والدین تو« پذیری فرزندان تأثیر شگرف و عمیقی دارد والدین در جامعه

، فضـل اللـه( »ناصـواب را برگزیـدی تو از کجا این سلوک؛ صالح و پاکیزه بودند، عفیفه
۱۴۱۹ ،۱۵/ ۳۹( . 
پـذیری  که تعبیری دیگر از جامعـه، دهیح اطفال و پرورش صفات پسندیت صحیترب
ن مکلف هستند یوالد. پدران و مادران است یو اجتماع یف اسالمیاز وظا یکی، است

سـته و بـا یاش یت کننـد و عمـًال آنهـا را افـرادیـترب یکیو ن یش را به پاکیفرزندان خو 
  .)۲۸۶ :۱۳۴۸، فلسفی( فضیلت بارآورند

اهمیت درونی سازی عناصـر فرهنگـی توسـط والـدین بـه ۀ دربار  حضرت سجاد
وجـود او از  یحق فرزندت است که بدان«: اند فرزندان و نوع رابطه ایشان چنین فرموده

، یپـدر ۀطن  جهان وابسته به تو است و با دارا بودن قدرت واسـیا ک و بدش دریتو و ن
 یاسـتهیشا یفرزندت هم مانند رفتار مرّبـ ۀد رفتار تو دربار یبا، یهست یت ویمسئول ترب
 »فرزنـد گـردد یو جمـال اخالقـ ییبـایه  ز یـن جهان مایا حش دریت صحیباشد که ترب

 .  )۲۸۷، همان(

 وجود فرزندان صالح  -۳-۱-۲
: کـه گفـتنیا از ایحضرت زکر  ۀز یانگ، ٢آل عمران ۀسی و هشتم سور  ۀطبق مفاد آی

، بـهیط ۀیـمنظـورش از ذر «، بـبخش کپـا یو نسـل یخود فرزند ۀیپروردگارا مرا از ناح
 »چون او داشته باشد یتیم و شخصیه به کرامت مر یشب یبود که نزد خدا کرامت یفرزند

   .)۳/۲۷۴ :۱۳۷۷، طباطبایی(
ره شـده و آن ر کننـده در نهـاد خـانواده اشـایاز عوامل جامعه پذ یکیبه ، هیآ نیادر

ها و چون گروه، عضویت فرزندان صالح و نوع روابط شان در کانون خویشاوندی است

                                                 
ْخَت َهُروَن َما یَ ﴿. ١

ُ
 َسْوٍء َو أ

َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
ِك َبِغ کَاَن أ مُّ

ُ
 .﴾ایًّ َما کَاَنْت أ

هُ یَّ ُهَناِلَك َدَعا َزَکرِ ﴿. ٢ بَّ ُدنَك ُذرِّ    َقاَل َرّب  ا َر َعاءیِإنََّك سِم  َبةً یِّ ًة َط یَّ َهْب لِی ِمن لَّ  .﴾ُع الدُّ
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گـروه ، همسـاالن، خـانواده( که انسان با آنها کنش متقابل چهره به چهـره دارد یافراد
او  یاجتماع یهات و کنشیشخص یریگ در شکل یان کنندهییر تعیتأث)  ...و یهمباز
ثیرگذاری کارگزاران اجتماعی شـدن بـر جامعـه پـذیر شـوندگان بـا میزان تأ«زیرا. دارند
میـزان ، یکی از عواملی که بر میزان تأثیرگذاری آنـان مـؤّثر اسـت. دیگر برابر نیست یک

احتمـال تأثیرگـذاری بیشـتر ، دیگر است و هر چه تعامـل بیشـتر باشـد تعامل آنها با یک
 .  )۲۴۲ :۱۳۹۹، صدیق اورعی و دیگران( »است

 پایگاه اجتماعی مطلوب  -۳-۱-۳
، مثبـت خویشـاوندی ۀوجود عناصر مطلوبی  چون منزلت اجتماعی شایسته و پیشین

تشکیل نهـاد خـانواده بـا چنـین . سازد کارآمد و مؤّثر را فراهم می ۀتشکیل خانواد ۀزمین
 . تواند تأثیر مثبتی درساخت کالن جامعه داشته باشد خصوصیتی می

کند که  اشاره می به پایگاه  خانوادگی حضرت شعیب ١آیه نود و یکم سوره هود
پـذیری قـومش را فـراهم  د حوادث شد و تا حدی زمینه جامعـهباعث دوری وی از گزن

 .  آورد
ف ین خود ضـعیما تو را در ب: گفتند«خطاب به وی  مردم زمان حضرت شعیب

دش کردند اگر یآنگاه تهد، هست و نه به سخنانت یینیم که نه به دستوراتت اعتنایبیم
 یولـ، میکـرد  یسـار مـ ن سـنگیقیطور  ل از بستگانت نبود تو را بهین عده قلیاۀ مالحظ
سپس دنبـال ، میشو یم و متعّرض تو نمیشان تو را کرد ین چند نفر خو یا جانب ۀمالحظ
م یومقام منیعی نداری و اگر بخواه یستین ین ما قو یب اضافه کردند که تو در، دیآن تهد
ت جانـب بسـتگان یرعا، کار بازداشته نیاکه تاکنون ما را از یزیم و تنها چیشکیتو را م

  .)۱۰/۵۶۰ :۱۳۷۷، طباطبایی( تو بوده است
 کنـدینـوع تعامـل جامعـه را بـا فـرد مشـخص مـ، گاه خانواده هر فردیت و پایموقع

، صالح ،شعرا که پیامبرانی همچون هود ۀآیات متعّدد در سور . )۴۳ :۱۳۹۰، آخوندی و ایازی(
نوح با تعبیر اذ قال لهم اخوهم با مردم خویش صحبت کرده و آنان را دعـوت بـه ، لوط

                                                 
ا َتُقوُل َوِإنَّا َلنرَ  ًرایُب َما َنْفَقُه َکثِ یْ اُشَع یَ َقاُلوْا ﴿. ١ مَّ نـَت َعلَ َو  َال َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك  َلْو َو  ًفایَنا َضِع یئَك فِ مِّ

َ
َنـا یْ َمـا أ

 .﴾زیِبَعزِ 
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البتـه ایـن . باشـد ثیر در دعوت میأناظر به جایگاه منزلت خانوادگی و ت، اند ایمان کرده
 ،سـببی ۀبـه طریـق اولـی خـانواد. کالن و قومیت واحد اسـت ۀبرادری در مدار خانواد

 . ردگذاری بیشتری دا اثر

 ابراز احساسات و عواطف -۳-۱-۴
ن اعضـاء خـانواده و شـبکه یت در بـیمیبـر عواطـف و صـم یروابـط مبتنـ یبرقرار

طوری کـه ابـراز محبـت و  به، کند نوعی هم تغییری بین اعضاء ایجاد می، یشاوندیخو 
ــاملی ــام ، صــمیمیت تع ــاد نظ ــایر ابع ــه س ــرده و ب ــزان و ضــریب آن را مضــاعف ک می
افـراد عمومـا ، ن سـنخ از روابـطیـادر. کنـد جامعه تسّری پیدا مـی خویشاوندی و آحاد

 ۲۴و  ۲۳آیات . رفته شده باشدیپذ یهادهند که متناسب با نگرشیرا شکل م یقواعد
ایـن . روابط عاطفی و خاص گرایانه را از مختصات خانواده دانسـته اسـت ١اسراء ۀسور 

انواده در سطح خرد و نظام خصوصیت منجر به تسهیل در امر اجتماعی شدن اعضای خ
روابـط عـاطفی و تولیـد عاطفـه در ، سـو از دیگـر. شـود اجتماعی در سـطح کـالن مـی

عدم توجـه بـه ایـن مهـم ؛ سازد انسجام و نظم اجتماعی را در جامعه فراهم می، خانواده
انواده شـده و روابـط ابـزاری و گرایانه در خـ به اختالل در روابط عاطفی و خاص منجر
  .)۳۲۷ :۱۳۹۴، آخوندی و ایازی( گزین آن خواهد شد نه به تدریج جایگرایا عام

اســتحکام و پایــداری خــانواده را وابســته بــه میــزان ، نیــز ثبــات ٢روم ۀســور  ۲۱ ۀآیــ
 . کند عواطف و روابط دوستانه و عاطفی معرفی می، احساسات

نواده نباید روابط درون گروهی خا« کند نیز بر این معنا داللت می ٣نساء ۀسور  ۱۹ ۀآی
همـواره در  ءاعضـا، بلکه باید بر اساس عاطفه استوار بـوده، بر اساس خودکامگی باشد

                                                 
الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ إِ   َقضَی َو ﴿. ١

َ
َك أ بُّ ا  ِن ِإْحَسًنایْ ِباْلَواِلَد اه َو یَّ َر ْو ِکَالُهَما َفـَال تَ  ِکبَر ْبُلَغنَّ ِعنَدَك الْ یَ ِإمَّ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ُقـل أ

ٍف 
ُ
ُهَما َقْوًال َکرِ َوَال َتنَهْرُهَما َو    لُهَما أ ّل َو  ٭ ًمایُقل لَّ ّب ْحَمِة َو ِمَن الرَّ    اْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ اْرَحْمُهَمـا    ُقل رَّ
بَّ   .﴾ًرایانِی َصِغ یَ َکَما َر

ْن َخَلَق یَ ِمْن َءاَو ﴿. ٢
َ
َتْسُکُنوْا ِإلَ اِتِه أ ْزَواًجا لِّ

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ًة َو یْ َجَعَل بَ َها َو یْ َلکُم مِّ َودَّ ِإنَّ فـِی َذاِلـَك  َرْحَمـةً َنُکم مَّ

َقْوٍم یَ آل  ُرونیَ اٍت لِّ  .﴾ َتَفکَّ
 یَ ﴿. ٣

َ
ِذ یُّ أ ن تَ ِح یَن َءاَمُنوْا َال یَها الَّ

َ
َساَء َکْرًهالُّ َلُکْم أ ُتُمـوُهنَّ ِإالَّ یْ ُهنَّ ِلَتْذَهُبوْا ِبَبْعِض َمـا َءاتَ َال َتْعُضُلو َو  ِرُثوْا النِّ

ن 
َ
تِ یَ أ

ْ
بَ یأ ن َتْکَرُهوْا َش  وُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوَعاشُر  َنةٍ یِّ َن ِبَفاِحَشٍة مُّ

َ
ـُه فِ ْج یَو  اً ئیَفِإن َکِرْهُتُموُهنَّ َفَعسَی أ ِه یـَعـَل اللَّ

 .﴾ًرایا َکثِ رً یَخ 
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در ، )۱/۳۰۰ :۱۳۸۹، آخونـدی و ایـازی( »راستای تحکیم و تثبیت نهاد خـانواده گـام بردارنـد
ابـزاری کـه در تعـارض بـا  ۀاگـر روابـط سـلط، کند اشاره می ۲۱١ ۀهمین سوره آی ۀادام
ها شـود فروپاشـی نظـام  گزین عواطف و صمیمیت جای، پذیری است ههای جامع روش

 . اجتماعی خانواده از پیامدهای آن خواهد بود
در مقام بیان ابراز احساسات و عواطف عملی بوده کـه  ٢نساء ۀسی و ششم سور  ۀیآ

 شود  چنین معنایی از آن استفاده می
ش یکـم و بـ یاوهیو بـه شـاسـت  یتابع انتظارات اجتمـاع یمیروابط صم، این بنابر

درونی سازی عناصر فرهنگـی را  ۀاین امر زمین. پردازدین عاطفه و عشق مییح به تبیصر 
 . کند دو چندان می

اسـت کـه از  یو عـاطف یمین روابـط صـمیاسلسله مراتب، هیآنیا مهم ۀن نکتیدوم
 . شودین شروع و به بردگان ختم میوالد

، کننـدین مییرا تع یمیگونه هنجارها روابط صمدهد که چین نشان میمطالعات بر 
. هسـتند یاو دوره یفرهنگ یکارکردها یدهند که هنجارها داراین مطالعات نشان میا
متـأثر از ، عاشـقانه، یدهد که افـراد از احساسـات عـاطفیگر نشان میقات د یج تحقینتا

 یهـاخـود از واژهجانـات ین هیـیتب یمانه برخوردارنـد و بـرایدر روابط صم ییهنجارها
  .)۸۱ :۱۳۸۶، ربانی و کجباف( کنند استفاده می یخاص

ــوعی هنجــار یمیروابــط صــم ــزان درون نظــام ا در خــانواده ن ــه هــر می ســت کــه ب
یانجـام مـ یدرسـت در این نهـاد بـه یریپذ  ند جامعهیفرآ، بهتر صورت گیرد یشاوندیخو 
زمینــه ســاز ، بــا فرزنــدانمهــرورزی و رفتــار عــاطفی والــدین ، عبــارت دیگــر بــه. ردیپــذ

ــری عــزت نفــس و هویــت خــانوادگی شــده و او را از احســاس حقــارت و  شــکل گی
 . دارد روی اجتماعی است باز می بزهکاری و کج ۀهای اجتماعی که پای کمبود

                                                 
ُخُذوَنُه َو یْ کَ َو ﴿. ١

ْ
ْفض َقْد َف َتأ

َ
َخْذَن ِمنُکم مِّ َبْعٍض َو   َبْعُضُکْم ِإلَی   َی أ

َ
 .﴾ًظایَثاًقا َغلِ یأ

َه َوَال ُتشِر َو ﴿. ٢ بـَی یْ ِباْلَواِلَد َو  اً ئیْ ُکوْا ِبِه َش اْعُبُدوْا اللَّ ِن َوالَجـاِر ِذی یاْلَمَسـاکِ َو   َتـاَمییَ الْ َو   ِن ِإْحَسًنا َوِبـِذی اْلُقْر
بَی  اِحِب ِباْلَجنِب َو َوالَجاِر اْلُجُنِب   اْلُقْر بِ َوالصَّ  ِل َو یاْبِن السَّ

َ
َه َال  َماُنُکْم یْ َما َمَلَکْت أ ِحـبُّ َمـن َکـاَن یِإنَّ اللَّ

 .﴾َتاًال َفُخوًرامْخ 
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 تجانس فرهنگی -۳-۱-۵
. تجانس فرهنگی است، پذیری در نهاد خانواده  یکی از عوامل و بستر مناسب جامعه

بسیار با هم داشته تا عناصر  های مشابهت، نا که عناصر فرهنگی اعضاء خانوادهمع به این
د بهبود وضع موجود را در پی داشته و در جهت تعالی و اهداف پیش روی نموجود بتوان
 . گام بردارند

عنـوان مصـداقی از  بـه یو مـذهب ینـیکفـو بـودن از لحـاظ د  یا هـم یهمسان همسر
 یمجمـوع رفتارهـا، ف فرهنـگیـبراسـاس تعر . ه استدر نهاد خانواد یتجانس فرهنگ

 ینـیاعتقادات د ، )۵۹ :۱۳۷۲، کوئن( ک جامعه معینی یاعضا یاعتقاد یژگیو و  یاکتساب
 ینـیهـر چقـدر زن و مـرد از لحـاظ اعتقـادات د . فرهنگ است یهار شاخهیاز ز  یکی

 یهمسـان همسـر یعنـی( شـان کمتـر اسـت نیاختالف و کشمکش ب، مشابه هم باشند
لـذا ) شـودین زن و مرد مـین باعث کاهش انحراف و اختالفات بیاساس فرهنگ و د بر 

که هر نیایعنیداشته باشد  یشتریشان به هم شباهت ب ینیهر چقدر زن و مرد اعتقادات د 
جه در سعادت و یدر نت، موده باشندیطور مشابه پ را به درستی و به یریپذ ند جامعهیدو فرآ
 . با هم ندارند یچ تعارض و دشمنیکه ه یدر حال، ندکنیم یبا هم زندگ یسالمت

صورتی روشن و استوار  ما به ۀدر دور ، همسان همسری بر بنیان تعلق دینی، سان بدین
گـذارد و حتـی گـاه بـر  کند و همچون گذشته بر پیوندهای زناشویی اثـر مـی تجلی می

، سـاروخانی( گیرد دهند پیشی می عوامل دیگری که به تدریج اهمیت خود را از دست می
۱۳۸۲: ۶۴(.   
بـه ایـن مهـم اشـاره کـرده و از همسـان ، ١دویست و بیست و یـک سـوره بقـره ۀآی

عنوان یکی از شرایط تشکیل زندگی مشـترک  به، مصداقی از تجانس فرهنگی، همسری
 . کند و ایجاد خانواده بیان می

گر نقـش ید  کی یاجتماع یهادر نوع و محبت کنش، زن و مرد، ل خانوادهیبا تشک
عبـارت  بـه. دهندیر قرار میگر را تحت تأثید  کیمورد قبول  یها و باورهاداشته و ارزش

                                                 
ْؤِمَنٌة َخ َو  ْؤِمنَّ یُ   َال َتنِکُحوْا اْلُمْشرَِکاِت َحتَی َو ﴿. ١ َمٌة مُّ

َ
ْعَجَبْتُکْم َو یَأل

َ
ْشرَِکٍة َوَلْو أ ن مُّ َن ینِکُحـوْا اْلُمْشـرِکِ َال تُ ٌر مِّ

ْؤِمٌن َخ ْؤِمُنوْا َو یُ   َحتَی  ْشِرٍك َو یَلَعْبٌد مُّ ن مُّ ْعَجَبُکْم ٌر مِّ
َ
ْوَلئَك  َلْو أ

ُ
اِر َو ْد یَ أ ـُه ُعوَن ِإلَی النَّ ـِة َیـاللَّ ْدُعوْا ِإلـَی اْلَجنَّ

ُهْم یَ َءا    ِن یبَ یُ َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َو  اِس َلَعلَّ ُرونَتَذ یَ اِتِه ِللنَّ  .﴾ کَّ



 

معه
جا

 
وزه

ر آم
ی د

 دین
ری

پذی
 

...
رآن

ی ق
ها

۳۷ 

. گر قـرار داردید  کیر کنش متقابل یت زن و مرد در نهاد خانواده تحت تأثیگر شخصید 
ت ارتباط یر نهاین تعبیا« کند معنا می با تعبیری دیگر حکایت از این ١بقره ۀسور  ۱۸۷ ۀآی

نـه کـامال ین زمیز مساوات آنها را در ایگر و نید  كیکی آنها را به یرد و زن و نزد معنوی م
زنان هم آمده است بدون  ۀبار مردان آمده در ۀبار ر که دریرا همان تعبیز ؛ سازد روشن می

  .)۱/۶۵۰ :۱۳۷۱، مکارم شیرازی( »رییچ تغیه
ها ل خانواده ارزشیشود و با تشکیچ وقت متوقف نمیه یریپذ ند جامعهیبنابراین فرآ

شـدن باورهـا و  ینـد درونـیرد و فرآیگیدیگر قرار م ر یکیزن و مرد تحت تأث یو باورها
ن یب یاین است که همسان یمورد همسان همسر در نکته دوم. یابدیز تداوم میها نارزش

شـان را یا ونـد و وصـلتیبلکـه پ. کندیگر جذب مید  کی یسو  دو فرد نه تنها آنان را به
 یهـاکشـمکش ۀسرچشـم، ان زوجیـم یناهمسـان، گـریبـه سـخن د . سـازدیتوارتر ماس

جـین کـه نتیجـه همسـان همسـری اســت همسـان رفتـاری زو  ۀجلـو . اسـت یخـانوادگ
 ٢دهـر ۀسـور  ۹و  ۸چه که در آیـات مانند آن. شود های مختلفی مشاهده پذیر می گونه به

 .بیان شده است حضرات فاطمه و علی ۀدربار 

 ینید کمناس -۳-۱-۶
ن و حرکـت آن بـه جلـو یـد  ییایـو پو  یتـازگ، از عواملی که موجـب طـراوت یکی
اسـت  ینید  یریپذ ن جامعهینوعی تمر ، ککارکرد مناس. است کمناس یاجرا، شود یم

سـازی عناصـر دیـن ورزی در بـین اعضـای  یو درونـ ینید  یریکه منجر به فرهنگ پذ
مـرد در خـانواده را  یهـااز نقـش یکـی، ٣مریم ۀپنجاه و پنج سور  ۀآی. شود خانواده می

آخونـدی و ( »ها در نهاد خانواده معرفی کرده اسـتیرین جهت گیینظارت و کنترل و تع
استمرار ، چه در آیه بدان اشاره شدهشکل این نوع نظارت بر اساس آن. )۲۲۱ :۱۳۹۰، ایازی

 . مناسک دینی است

                                                 
ِحلَّ َلُکْم لَ ﴿. ١

ُ
َفُث ِإلَی یَ َلَة الصِّ یْ أ ُکْم َو ِنَسا  اِم الرَّ ُهنَّ ئُکْم ُهنَّ ِلَباٌس لَّ نُتْم ِلَباٌس لَّ

َ
 .﴾أ

َعاَم َعلَی یُ َو ﴿. ٢ ِه ِمْسِک   ْطِعُموَن الطَّ ِس ًما َو یتِ یَ ًنا َو یُحبِّ
َ
ِه َال ُنرِ    ا ُنْطِعُمکُم ِإنمَّ  ٭ًرا یأ َال َجـَزاًء َو    ُد ِمنکُم یِلَوْجِه اللَّ

 .﴾ُشُکوًرا
َکوِة َو یَ کَاَن َو ﴿. ٣ َلوِة َوالزَّ ْهَلُه ِبالصَّ

َ
ُمُر أ

ْ
ِه َمْرِض أ بِّ  .﴾ایًّ کَاَن ِعنَد َر
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 پذیری دینی های جامعه عوامل و زمینه -۱شکل 

 
 پذیری دینی در خانواده های جامعه کارکرد -۳-۲

بنـدی اعضـای  ای است که با پای خانواده، کارآمد با توجه به منابع اسالمی ۀخانواد
ها  کشف و پرورش قابلیت ۀزمین، آن به باورهای دینی و رعایت حقوق و اخالق اسالمی

، صـفورایی پـاریزی( دکن عاطفی و رفتاری فراهم می، های آنان را در ابعاد شناختی و توانایی
های کارآمدی  که بخواهد به مؤلفه یهر سازمان اجتماع، پارسنز از نظر. )۳۲-۳۱،  :۱۳۹۲

 . کردهای چهارگانه ذیل را تأمین کند دست یابد الزم است عمل
 یریپذ آموزش و پرورش و جامعه( یانیبن یفرهنگ یالگوها یحفظ و نگهدار .یک

  .) کندیفا میا ن نقش رایهم، تر از جوامع بزرگ یاریخانواده در بس یگر انجییبا م
معمـوال ( هماهنـگ یک کار دسته جمعیخود در  یدن به اعضایانسجام بخش .دو

  .)فه را برعهده داردین وظیا ین و نظام قانونید 
  .)ردیگ یاست انجام میکه از راه س( وصول به اهداف جامعه .سه
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 :۱۳۷۱، توسلی( ردیپذیق اقتصاد انجام میطر که از ) طیانطباق با مح( یسازگار .چهار
۲۴۷(.  

کـارکرد ، ابـدییشدن افـراد تحّقـق مـ یکه به مدد آنها اجتماع ییندهایمجموعه فرآ
است که فرهنگ به عامالن انتقال  یریپذ ق جامعهیاز طر . باشدیحفظ الگو در جامعه م

آنـان بـه  یاجتمـاع زش رفتـاریـدر انگ یشده و عامل مهمـ یابد و توسط آنان درونییم
ایجـاد شخصـیت فـردی والگوهـای ، چنین فراینـدی ۀنتیج. )۲۵۰، همان( دیآیحساب م

هـای شـناختی و  توانـایی ۀشـود و منجـر بـه توسـع احساس و عمل مـی، نسبتا ثابت فکر
  .)۱۱۲-۱۲۵ :۱۳۷۲، رابرتسون( استعدادهای عاطفی خواهد شد

 اصالحات خویشاوندی -۳-۲-۱
اسـالمی اسـت و ایـن  ۀگاه خانواده و گاه جامع، میان دو فرد اصالح اجتماعی گاه

. …اداری و، نظـامی، اقتصـادی، فرهنگی، سیاسی: نوع اصالح زوایای گوناگونی دارد
وییم اصـالحات در گـ پذیری از آن سخن می عنوان کارکرد جامعه آنچه در این نوشتار به

هـا  اسـت کـه بـر دیگـر نهـاد عنوان نهادی در کنار نهادهـای اجتمـاعی نظام خانواده به
 . تأثیرگذار است
گـوی حضـرت ابـراهیم و و  گفـت ۀدربـار  ١صـافات ۀهشتاد و پنجم سور  ۀیموضوع آ

حضــرت در قالــب . پــذیری اســت دومــین کــارکرد جامعــه ۀبســتگانش بــوده و دربــار 
پرسـتش  ایقی هستند کـه موجـب توسـعه شـناختیهای انکاری در مقام بیان حق پرسش

نـوع . بـاز اجتمـاعی شـدن خویشـاوندان را فـراهم آورد ۀتواند زمین میاین امر . شود می
ن عمل شما یااظهار تعجب بوده و در نظر داشته تا بفهماند ، االت مطرح شده در آیهؤ س

 . ب استیب و غر یعج، سخت
 یهـان کـه برنامـهین گـروه از مخـاطبیاولـ، یو فرهنگـ یند اصالح اجتمـاعیدر فرا

آخونـدی و ( شـاوندان هسـتندیخو ، شـودیان آنها اجرا میدر م یو فرهنگ یاصالح اجتماع
  .)۵۸۵ :۱۳۹۰، ایازی

                                                 
بِ ﴿. ١

َ
 .﴾ َقْوِمِه َما َذا َتْعُبُدونِه َو یِإْذ َقاَل ِأل
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 بدان تصریح شده و پیامبر ١شعراء ۀسور  ۲۱۴ ۀکه در آی یشاوندیاصالحات خو 
، کنـد را مأمور به دعوت خویشاوندان به اسالم و اصالح در نگـرش و رفتـار ایشـان مـی

خانواده و جامعه را بازسازی کـرده  یاورهاها و بارزش یبدین معناست که فرد به درست
ترسـیم نمایـد  یافاضـله ۀنیر افالطون مدیا به تعبیسالم  ۀک جامعیو بر اساس آن بتواند 

هـای  توانـد بـه روش مهم مـی این. وجود نداشته باشد یبیچ نقص و عیگر در آن هیکه د 
جـار نـوعی معرفـی هن، هـای انکـاری و تعجبـی طـرح پرسـش. گوناگونی محقق شـود

 . نادرست است
، عـدالت اجتمـاعی( سبحان ابتدا آن احکام سه گانـه یخدا«٢نحل ۀنود سور  ۀدرآی

 یهستند که اساس اجتمـاع بشـریماحکان یتر  را که مهم) احسان و بخشش به نزدیکان
. ذکر فرمـوده اسـت، قرار دارند یگریپس از د  یکیت یبا آن استوار است و از نظر اهم

مش دنبال شده صالح مجتمع و اصالح یکه در تعال ین هدفیتر  همم، نظر اسالم را ازیز 
  .)۱۲/۴۷۵ :۱۳۷۷، طباطبایی( »عموم است

ان یـصالح مجتمع و اصـالح عمـوم ب، یریپذ جامعه یاز کارکردها یکی، هیآ نیادر
باعـث ، یشـاوندیخو  ۀاحسان و بخشش افراد ثروتمند به افراد فقیر در شبک. شده است

ک یـ یهـان امر موجب توزیع و تثبیـت ارزشین اعضاء شده و همیب اجرای عدالت در
 . را تسهیل کند یریپذ ند تحقق جامعهیو فرآ جامعه به شمار رفته

باعث ، در چنین وضعیتی یشاوندیاز دیگر سو باید توجه نمود که اصالح شبکه خو 
توانـد تـراکم  ایـن وضـعیت مـی ۀطبیعـی اسـت کـه گسـتر . شـود یز میاصالح جامعه ن

 . پذیری را در بین متدینان فراهم آورد امعهج

 گذاری در سعادت فردی  ثیرأت -۳-۲-۲
یعنی ، های مهم در نهاد خانوادهارزش از یکیبه   ٣صافات ۀصد و سیزده سور  ۀیدرآ
قائـل  یاژهیت و یگاه و اهمیخانواده جا یبرا، ن اسالمین مبید . اشاره شده است، برکت

                                                 
نِذْر َعِش َو ﴿. ١

َ
بِ یأ ْقَر

َ
 .﴾ نیَرَتَك اْأل

َه ﴿. ٢ ُمُر یَ ِإنَّ اللَّ
ْ
بَی یإِ ِباْلَعْدِل َواْالْحَسِن َو  أ ُکْم یَ  اْلَبْغِی َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَکِر َو   ْنَهییَ َو   َتای ِذی اْلُقْر ِعُظُکْم َلَعلَّ

ُرون  .﴾ َتَذکَّ
َنْفِسِه ُمبِ ِتِهَما مْحِسٌن َو یَّ ِمن ُذرِّ ِه َوَعلَی ِإْسَحاَق َو یْ َباَرْکَنا َعلَ َو ﴿. ٣  .﴾ نیَظاِلٌم لِّ
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ا شـقاوت انسـان یـدر سـعادت  یو مـؤّثر یار قـو یعامل بس تواندیرا خانواده میز ؛ است
ار مهم خود نسبت به فرزندان ین و بسیف سنگیقبال وظا گاه که پدر و مادر درآن. باشد

ن یقـیبـه . باره عمل نمایـد نیخود را درا یو عقل یفه شرعیوظ، ت کردهیاحساس مسئول
در . ل خواهنـد دادیـو بـه جامعـه تح یدیـر و مفیت پـذیمسـئول، سـتهیشا، قیفرزندان ال 

دیگـر عوامـل ، فرایند تعمیق ایمان دینی در نهاد خانواده، صورت اهمال و سهل انگاری
سیطره بخشیده و تعمیق ایمـان ، تواند تأثیرات خود را بر این فرایند پذیر کننده می جامعه
کـه در تفسـیر چنان. جـای نخواهـد گذاشـت را مختل کـرده و نتـایج مطلـوبی بـه دینی

ای مطلـق  گونه شخصیت فرزندان در خانواده به« شود ذیل این آیه استنباط می اجتماعی
 :۱۳۹۰، آخونـدی و ایـازی( »ها و باورهـای خـانواده نیسـت تماما تحت تأثیر ارزش، و حتمی

۵۸۸(.  
ت کـودک نقـش یـز در تربیـن یگـریعوامل د ، عالوه بر نهاد خانواده، بر این اساس

 . خانواده باشد یاهماهنگ با ساخت فرهنگا نیکه ممکن است متناسب ، دارند
ن عوامـل بـا نـام یااز، جوان از نظر عقل و احساسات، درکتاب خود یمرحوم فلسف

 . کندیاد میگران یکودک و رفتار د 
 یاجتمـاع یخلـق و خـو  ۀن کودک سـازندیاطراف ریآموزشگاه و سا، ط خانوادهیمح«
گاه  به، ناپسند خود ایده یپسند یها آنان هستند که با روش. هستند یو گاه یطور آ ا ناآ

ت یشدن کودک را به فعال ید و استعداد اجتماعنکنیم یه گذاریت طفل را پایشخص
 یاجتمـاع یزنـدگ یطفـل را بـرا، یکه درطول دوران کودک هستند  آنان. آورندیدر م
عـالوه . سـازندیط مـیبا مـردم و سـازش بـا محـ یهمکار یسازند و او را برایا میمه
د و یـرنـگ خـود نما جوانـان را هـم یاست به آسان قادر یط اجتماعیمح، وارد باالبرم

دست  هست بین یاجتماع یهاآنان را که هم آهنگ روش یات خانوادگیصفات و خلق
 . )۹۸ :۱۳۸۶، ربانی و کجباف( »بسپارد یفراموش

نقــش خــانواده در تربیــت فرزنــدان سـالم و افــرادی کــه عنصــری ســالم در  ۀدربـار 
و «: فرماید اشاره کرد که می ١اعراف ۀسور  ۵۸ ۀتوان به آی ندهای اجتماعی باشند میفرای

                                                 
ِه َو  ُرُج ْخ یُب یِّ اْلَبَلُد الطَّ َو ﴿. ١ بِّ ِذی َخُبـَث َال َنَباُتُه ِبِإْذِن َر ُف اآل ُرُج ِإالَّ نَ ْخـیالَّ اِت ِلَقـْوٍم َیـِکـًدا َکـَذاِلَك ُنَصـرِّ

 .﴾ ْشُکُرونیَ 
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هـای بـد طینـت و  اّمـا سـرزمین، رویـد سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگـار مـی
در ذیل این آیـه چنـین  تفسیر نور. »روید زار جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی شوره
 کن پایق سرزمیکی از مصاد ید بتوان یشا، میه بنگر ین آیبه اع ید وسیاگر با د  :نویسد می

  .)۳/۸۶ :۱۳۸۸، قرائتی( میبدان کپا ۀخانواد، دهد می کمحصول پا  را که

 پذیری دینی کارکردهای جامعه -۲شکل 

 
 پذیری دینی در خانواده  شناسی جامعه آسیب -۳-۳

 یریپذ گزین جامعه د جاییتقل -۳-۳-۱
گران بـوده ید از د یل افراد به تقلیدر خصوص تما یوذ اجتماعفن، ستمیدر آغاز قرن ب

را  یراتـییگـذارد و تغیفرد اثر مـ یدهد که اجتماع بر روینشان م ینفوذ اجتماع. است
اسـت کـه  ینفـوذ اجتمـاع ینـدهایاز فرا یکـید یکند و اما تقلیجاد میا در سطح رفتار

، ربـانی و کجبـاف( رودیکـار مـ گـران بـهیدارد و به منظور شباهت بـا د  یجاذبه پنهان ینوع
۱۳۸۶: ۹۷(.   

.... . نـدید گو یتقل، گریاز رفتار فرد د  یریگ و سرمشق یریبه رفتار حاصل از الگوگ
 یشده رفتار موجود کات ادرایات و خصوصیفیفعال ک یبازساز، دیگر تقلیعبارت د  به
 یسـاز د بـرونیـتقل، اژهیـپ ۀیدر نظر . وسته از کنش استیپ ۀجنب کید یتقل، گر استید 

اب یـرود کـه در غیکـار مـ به یدیان تقلیب یز برایا متماید متفاوت یاصطالح تقل. است
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، مرجـع ۀواسـط هده رفتار شخص بـین پدیادر. ردیگید صورت میمورد تقل ۀا نمونیالگو 
تواند رفتار مشابه آن را در  یمدل م کی ۀگر شخص با مشاهدیعبارت د  به. شودید میتقل

انـد کـه  گفته یبا همانند ساز ،)دیتقل( یرین نوع از نفوذ پذیا زیدر تما. جاد کندیا خود
د فقـط تکـرار یـکـه تقل یدر حال، د وجود داردیشد یوند عاطفیپ کی یدر همانند ساز

  .)۹۸، همان( گران استید  ۀمشخص شده و قابل مشاهد یهاواکنش
اسـت کـه  یریادگیاز انواع  یکید ین است که تقلیادر یریپذ د با جامعهیتفاوت تقل

دو  لذا این، است یساز یزم درونیمکان یریپذ که جامعه یدر حال. ردیگیاد میفرد آن را 
 . مکانیزم ماهیت متفاوتی دارند

پیروی کورکورانه  .کند به این نکته اشاره می ١صافات ۀشصت و نه و هفتاد سور  ۀیآ
گاهی و . برای تداوم رفتار نیز برخـوردار نیسـت امر شایسته نبوده و از ثبات الزم، عدم آ

صورت مکانیکی   شود فرد بدون اختیار و به تقلید کورکورانه در باورها و عقاید باعث می
 .ها بدون تفکر عمل نماید ها و ارزش در سطح کنش

 در جامعه یرو وجود انحرافات و کج -۳-۳-۲
. نحراف در جامعه اسـتوجود ا، در نهاد خانواده یریپذ از آثار اختالل جامعه یکی

ن امر یهم، کند یخود و جامعه اش را در بین اعضاء درون یهااگر خانواده نتواند ارزش
 ۀآیات هفتاد و سه و چهار سور . شودیو انحراف در خانواده و جامعه م یرو باعث کج
نشدن باورهـا و  یدرون ۀمان نداشتن به آخرت نشانیا. کند به این مهم اشاره می ٢مؤمنون
که در ذیـل چنان. شودیو انحراف در جامعه م یرو ن امر باعث کجیهم .ها ستارزش

 .برداشت همین آیه در تفسیر راهنما اشاره شده است
هـا نشـدن باورهـا و ارزش یدرونـ ۀنشان، و انحراف و جرم در جامعه یرو وجود کج«

 .)۳۳۲ :۱۳۹۰، آخوندی و ایازی( »است

هـای اجتمـاعی  رای درونـی سـازی باورهـا و ارزشعنوان بستر مناسب بـ خانواده به 
تقویت و توسعه ، تواند نظم اجتماعی را در بین اعضای جامعه ایجاد شناخته شده که می

                                                 
ْلَفْوْا َءاَباَءُهْم َضالِّ ِإنهُّ  ٭َرُعوَن ْه یُهْم َعلَی َءاَثاِرِهْم  ﴿. ١

َ
 .﴾َن یْم أ

ْسَتقِ   ْدُعوُهْم ِإلَی ِإنََّك َلتَ َو ﴿. ٢ ِذ َو  ٭ٍم یِصَراٍط مُّ َراِط َلَناِکُبوَن ْؤِمُنوَن ِباآل یُ َن َال یِإنَّ الَّ  .﴾ِخَرِة َعِن الصِّ
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تواند انحرافات  می، وجود آمده ی احتمالی که در نهاد خانواده بهاختالل و نارسای. بخشد
 . اساسی در متن جامعه را موجب شود

 نیوجود رذائل انسا -۳-۳-۳
یرا برقـرار مـ ینظم اجتمـاععه به رفتار اعضاء نظارت کرده و که جام ییهاوهیاز ش
 یجامعـه زمـان افـراد در ییدر واقـع کـارآ. شدن است یق اجتماعینظارت از طر ، سازد

ش مـردم بـه یو گـرا، کننـد که برعهده دارنـد رفتـار ییهاشود که موافق نقشیشتر میب
 . کندیم یمطلوب تلق، که جامعه باشد یزیشان همان چ یعادات و آرزوها

بخـش . شودیبرقرار م ینظارت اجتماع، چنانچه مردم طبق انتظار جامعه رفتار کنند
عادات و نقـش، آرزوها، هاشیگرا یریادگیشامل  کشدن کود  یاجتماعند یفرآ ۀعمد
یبـا مشـکل مواجـه مـ یاجتماع یهانقش یاجرا در یاگر کسان. است یاجتماع یها

بلکه ممکن است بـه . اند اد نگرفتهیرا  ف مربوط به آنیست که وظایل نین دلیابه، شوند
های مختلف اجتماعی برعهـده گرفتـه و چـه  که در موقعیت باشد یدلیل مجموعه نقش

شـدن افـراد  یاجتماع. کنندیت نمیآنها نیز نبوده و از آن احساس رضا ۀبسا مورد عالق
داشـته باشـند  ییکسب کنند و آرزوها یجامعه عاداتاست که مردم  ین معنیا جامعه به
 . جامعه مطلوب است یکه برا

بدون تفکر و داوطلبانه بـه ، شوند یاجتماع یشکل مشابه جامعه به یچنانچه اعضا
عادات و آرزوها ، آنان انتظار دارد و از لحاظ رسم جامعه ازخواهند پرداخت که  یامور

 . کنندیدا میبا هم پ ییهامشابهت
شـهوت و غضـب و  یاسـراف در دو سـو  ۀلئبرمسـ، ١صد و سی و یـک شـعراء ۀیآ
ن یچـون چنـ: دیـفرمایمـ، ع شـدهیـتفر ) قـوم عـاد خروج( تیشان از رسم عبود خروج
 کا درخصـوص تـر د و دسـتورات او ر یـد و او را اطاعـت کنیپس از خدا بترسـ، دیهست

  .)۱۵/۴۲۰ :۱۳۷۷، طباطبایی( دیکار بند اسراف و استکبار به
 ینـید  یها نشدن ارزش یدرون، یها و انحرافات اجتماع یاز ناهنجار یاریعلل بس«

 ۀدر آی کریم در این زمینه قرآن. )۳۹۳ :۱۳۹۰، آخوندی و ایـازی( »به آنهااست یبند یا ناپایو 
                                                 

َه َو ﴿. ١ ُقوْا اللَّ ِط َفاتَّ
َ
 .﴾ ُعونیأ
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۴۵ 

گیری شخصیت انحرافـی  عنوان گروه مرجع در شکل از نقش پدران به ١بقره ۀسور  ۱۷۰
 . کند و هنجارشکن یاد می

 پذیری در خانواده شناسی جامعه آسیب -۳کل ش

 

 گیری نتیجه
کیداتی که بر کارکردهـای جامعـه با توجه به مطالب پیش آمد و پـذیری خـانواده  تأ

یکـی از  و ین واحـد اجتمـاعیتـر  عنوان کوچـك توان از خانواده به می، بدان اشارت شد
 یریپـذ گی بـر جامعـه نندهک نییتع ثیرگذار یاد کرد و نقش آن را درأهای نخستین ت گروه

ل داد و در نتیجـه یـتوان فرزندان سالم به جامعـه تحو  میو از این رهگذر ، برشمرد ینید 
 . خانواده و جامعه فراهم آید یباعث برکت برا

های الزم برای تحقـق ایـن فراینـد مهـم و  عوامل و زمینه، از دیگر سو نباید از شرایط
. آورد پـذیری را فـراهم مـی ق بیشـتر جامعـهشـرایطی کـه توفیـ. گذار غفلت جسـتثیر أت

عناصـر . هاسـت ها و بـروز توانمنـدی ها و صمیمیت خانواده کانون تجلی و ابراز محبت
توانـد توزیـع مهـر و محبـت در نهـاد  ساختی حاکم بر نظام خانواده و خویشاوندی مـی

 . خانواده را تنظیم کند
زیرا این . طرفین صورت گیردن بود کفو هماست مبتنی بر  ها شایسته تشکیل خانواده

                                                 
ْلَف یِإَذا قِ َو ﴿. ١

َ
ِبُع َما أ ُه َقاُلوْا َبْل َنتَّ نَزَل اللَّ

َ
ِبُعوْا َما أ  َو یْ لَ َنا َع یْ َل َلُهُم اتَّ

َ
ا ئً یْعِقُلـوَن َشـیَ َلْو کَاَن َءاَباُؤُهْم َال ِه َءاَباَءَنا أ

 .﴾ ْهَتُدونیَ َال َو 
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۴۶ 

توانـد مبنـای  هرگونه تخلف از این اصل بنیادین مـی. پذیری است امر مبنایی برای جامعه
خانواده اسـت را  ۀاختالفات و تضاد بین اعضاء خانواده باشد و نقش تربیتی که بر عهد

 . مختل سازد و فرزندان ناصالح را تربیت کند
هـای دینـی تـذکری اسـت  ست و بر اساس آمـوزهداری ا تمرین دین، تداوم مناسک

برای التفات و توجه به ذات الیتناهی الهی که موجب سعادت دنیوی و اخـروی آدمـی 
. شـود شده و کارکرد آن در نهاد خانواده منجر به اصالحات در نظام خویشـاوندی مـی

اد خانواده ها منجر به ناکارآمدی نه طبیعی است عدم توجه به این دسته از عوامل و زمینه
 . نماید های قابل توجهی به نظام اجتماعی وارد می شود و در نتیجه آسیب می

 پذیری دینی در خانواده شمای کلی از وضعیت جامعه -۴شکل 
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