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پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اس�ل�امی،
ب���ا روش کیف���ی از ن���وع تحلی���ل تماتی���ک یا تحلی���ل مضمون انج���ام ش���د .دادههای
پژوهش از بررس���ی س���ه گروه از متون شامل تفاس���یر قرآن کریم ،کتب حدیث و کتب
موج���ود در زمینه پایداری خانواده با رویکرد اس�ل�امی اس���تخراج گردی���د .با کدگذاری
مقوالت اصلی اس���تخراج ش���ده از این منابع ،مضامین پایه و س���ازماندهنده مرتبط
با پایداری خانواده شناس���ایی ش���د که پ���س از تحلیل نتایج ،اج���زای الگوی پایداری
خانواده بهدست آمد .یافتههای الگویی ،مشتمل بر هفتمضمون سازماندهنده و
 27مضمون پایه اس���ت؛ این مضامین شامل خدامحوری در خانواده ،بنای رابطه بر
محبت و دوس���تی ،سازگاری و مدارا ،پایبندی به اخالق اسالمی ،پایبندی به حقوق
و وظایف ،ارضای متقابل جنسی و ارتباط صحیح زوجین و خانوادههای اصلی آنان
با یکدیگر اس���ت .نتایج نشان داد که برخی از مضامین سازماندهنده و پایه الگو ،در
هیچیک از نظریات حوزه زوج و خانواده دیده نمیشود و از ریشههای اصلی فروپاشی
خانواده در مداخلههای این حوزه غفلت ش���ده است .الگوی بهدستآمده میتواند
در باف���ت فرهنگ���ی ایران برای تقوی���ت و درمان مش���کالت خانواده مؤثر باش���د و این
مضامین ظرفیت طراحی مدل پیشگیری و درمانی را داراست.
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چکیده

 .1مقدمه
خان���واده و محوری���ت آن در ش���کلگیری زندگ���ی اجتماعی بش���ر بس���یار اهمی ��ت دارد و تمام
مکاتب سیاس���ی ،اجتماعی ،فلس���فی در مورد این نهاد مطالبی بیان

کردهاند( .میرخانی)1377 ،

همچنین بخش عمدهای از پژوهشهای اندیش���مندان علوم انسانی بهویژه روانشناسی و
ص یافتهاست و هر روز به پژوهشهای این حوزه افزوده
مشاوره خانواده به این مهم اختصا 
میشود .سیر صعودی آمار طالق و فروپاشی خانواده در سالهای اخیر و عوارض منفی آن بر
زنان و مردان مطلقه و فرزندان آنها از انگیزههای پژوهشگران برای انجام پژوهشهای بیشتر
در این زمینه است .امروزه براساس رویکردهای خانوادهدرمانی ،آموزشهای مختلفی برای
کمک به افراد برای بهبود زندگی خانوادگی انجام شده است که از مهمترین آنها رویکردهای
روانپویش���ی ،ساختی ،سیس���تمی ،راهبردی ،ش���ناختی-رفتاری ،هیجانمدار و پسامدرن
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپمالسا همان شهوژپ

اس���ت .دراینمیان ،تنظیم برنامههای آموزشی که محور اصلی آن روابط میانفردی است،
بس���یار اهمیت دارد و باید باتوجه به فرهنگ هر جامعه تنظیم ش���ود .انتخاب هر رویکردی
ب���رای آموزش همس���ران بدون توجه به زمینهه���ای فرهنگی ،اجتماعی و دین ��ی آنها عقیم و
بینتیجه اس���ت (یونس���ی و مقصودزاده .)1392 ،بنابراین ،توجه به آموزههای اس�ل�امی در مداخالت
و آموزشهای تخصصی مربوط به پربارسازی و بهبود روابط زناشویی الزم و ضروری است.
در س���الهای اخیر ،پژوهشهای زیادی درباره بررس���ی تأثیر بس���تههای آموزش ��ی دینی
بر س���ازههای مختلف زناش���ویی و خانوادگی انجام ش���ده اس���ت که نتایج آنها حا کی از تأثیر
مثبت این آموزشهاس���ت( .ر.ک ،.س���االریفر ،یونس ��ی ،ش ��ریفینیا و حس� �نآبادی1395 ،؛ طالییان و زه���را کار1394 ،؛
قاسمی و اعتمادی1395 ،؛ نوین و بهرامی1395 ،؛ خادمی و عابدی1393 ،؛ کاویانی ،حمید و عنایتی1392 ،؛ یونسی و مقصودزاده،

1392؛ پورمیرصال ��ح ،اس ��ماعیلی ،ذکای ��ی و فر حبخ ��ش )1392 ،نوابینژاد ( )1392نیز تأ کی���د میکند که باتوجه به
اخالقمح���ور ب���ودن الگوی ایرانی-اس�ل�امی خانواده ،فرهنگس���ازی برای گس ��ترش اخالق
اس�ل�امی در خانواده مهمترین و کوتاهترین راهبرد نظری و عملی در طراحی الگوی مطلوب
خان���واده اس���ت .کاس���تیهای موج���ود در پیشفرضه���ای مبان���ی و روششناس ��ی مکاتب
روانشناس���ی غربی از س���ویی و غنای آموزههای اسالمی در حوزه زوج و خانواده و لزوم توجه
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به فرهنگ ایرانی-اسالمی در پژوهشهای این حوزه از سوی دیگر ،مهمترین دالیل ضرورت

انجام پژوهشهای اس�ل�امی در این زمینه اس���ت .مقام معظم رهب���ری در بیانات خود بارها
لزوم استفاده از تعالیم ناب و مترقی اسالم در قرآن و حدیث در زمینه خانواده را گوشزد کرده
است (ر.ک ،.بانکیپور فرد.)1394 ،

تا کنون تالشهایی برای اس���تخراج الگوی اس�ل�امی پایداری خانواده انجام شده است.
ای���ن تالشه���ا در تأمین مبانی نظری الگ���وی جامع زناش���ویی پایدار از منظر اس�ل�ام جایگاه
ارزش���مندی دارد ،ول���ی این الگوه ا بهطور محدود طیف معین���ی از عوامل مانند تمرکز صرف
بر روابط و رفتارها را پوش���ش میدهند و از دس���تیابی به یک الگ���وی جامع پایداری خانواده
دور شدهاند و از بررسی ریشههای پایداری خانواده با نقطهنظر اسالمی غافل شدهاند .دین
اس�ل�ام ریش���ه در محبت خداوند دارد و بر پایه آن بنا شده است (ر.ک ،.رضی)1384 ،؛ از نظر اسالم
محبت بیش���ترین نقش را در س���اماندهی جامع���ه آرمانی انس���انی دارد .جامعه مطلوب در
و دوستی بنا میشود .خداوند متعال میفرماید« :از جمله نشانههای او این است که همسرانی
از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان دوستی و مهربانی قرار داد .در

این نشانههایی است برای گروهی که تفکر میکنند» (روم.)21 :
نکته مهم این است که دوستی برای خدا و خدامحوری تنها راه رسیدن به جامعه آرمانی
مبتنی بر محبت اس���ت و دش���منی ،فس���اد و تباهی فقط با آن از زمین ریشهکن میشود؛ زیرا
تمام فتنهها ،فسادها و همه رذایل اخالقی و عملی ریشه در خودخواهی انسان دارد و عالج
خودخواهی ،خداخواهی اس���ت .امام علی؟ع؟ میفرماید« :اصل در اصالح دل ،مشغولداشتن

آن به یاد خداست» (آمدی تمیمی .)1361 ،انسان تا خداخواه نشود از خود تهی نمیشود و تا از خود
تهی نشود ،نمیتواند دیگری را دوست داشته باشد .بهاینترتیب راز تأ کید اسالم بر دوستی
بهخاطر خدا آشکار میشود (محمدی ریشهری .)1387 ،آیه  67سوره زخرف نیز تنها دوستیهایی
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اس�ل�ام جامعه مبتنی بر محبت است و براساس دیدگاه اسالمی روابط زوجین برپایه محبت

را ک���ه برپای���ه دی���ن و برای خدا باش���د ،م���داوم میدان���د و میگوید دوس���تیهایی ک���ه برپایه
خودخواهی و منافع ش���خصی باشد دیر یا زود به دش���منی تبدیل میشود .طاهرزاده ()1388

نیز در تحلیل خود ریشه فروریختن خانواده در فرهنگ و تمدن غربی را در مبنای نظری آن
یعنی ،اومانیسم یا خودبنیادی بشر و اصالت نفسانیات و خودمحوری بهجای خدامحوری
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میدان���د که نتیجهای جز رش���د انانیتها و خودخواهیها ندارد و ب���ا چنین دیدگاهی بقای
خان���واده و به رسمیتش���ناختن حق���وق و وظایف اف���راد و مراتب الهی غیر ممکن میش ��ود.
نتایج پژوهش حاضر ،اساس نظری مرتبط با راهکارهای درمانی و پژوهشی مرتبط با فرهنگ
را در اختیار میگذارد .همچنین میتواند به تهیه بس���تههای آموزش���ی پیشگیرانه و درمانی
مرتبط با مش���کالت خانوادگی کمک کن���د .پژوهش حاضر با هدف طراح ��ی الگوی پایداری
خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی انجام شده و به این پرسش پاسخ داده است که الگوی
پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی چیست؟
 .2روش اجرای پژوهش
 .1-2روش پژوهش
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپمالسا همان شهوژپ

پژوه���ش حاض���ر به روش کیفی از ن���وع تحلیل تماتیک 1یا تحلیل مضمون انجام ش ��د .برای
تجزی���ه و تحلی���ل دادهها از تحلیل مضمون و ب���رای تحلیل مضمون از تحلیل مقایس� �های و
ش���بکه مضامین استرلینگ2اس���تفاده ش���د .در پژوهش حاضر برای انج���ام تحلیل مضمون
گامهایی به شرح زیر برداشته شد:
گام اول) آش���نایی ب���ا دادهها :در گام اول دادهها توس���ط محقق بهطور مکرر و به روش ��ی
فعال مطالعه و مرور ش���د .برای این کار قبل از ش���روع کدگذاری یکبار تمام دادهها مطالعه
شد .زمان مطالعه متن ،برخی از ایدهها و الگوها شناختهشد و ایدههایی درباره کدگذاریها
و الگوها شکل گرفت.
گام دوم) ایج���اد کده���ای اولی���ه و کدگ���ذاری :در ای���ن گام برای تقس���یم دادههای متنی
به قس���متهای فهمیدنی و اس���تفادهپذیر دادهها کدگذاری ش���د .تالش ش ��د ت ��ا کدگذاری
بهگون���های انجام ش���ود که کدها تغییرپذیر و یا تکراری نباش���د ،محدود ب���ه قلمروی تحقیق
باشد و بهطور روشن بر موضوع تمرکز داشته باشد .
گام س���وم) جستوجو و شناخت مضامین :در این گام ،تحلیل در سطحی باالتر از کدها
انجام ش���د .کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب شدند و همه دادههای کدگزاری شده
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1. Thematic analysis
2. Stirling

مرتبط با هر یک از مضامین ،شناخته و گردآوری شد .در این مرحله ،کدها تجزیه و تحلیل و
برای تشکیل مضمون پایه ترکیب و تلفیق شد .همچنین نتایج تحلیل مضمون به دو عضو
دیگر گروه تحقیق (یکنفر اس���تادیار مش���اوره و یکنفر دانش���یار گروه روانشناسی) ارائه و از
نظرات تکمیلی و انتقادی آنها اس���تفاده ش���د و مضامین بهدستآمده توسط آنها مطالعه و
بازبینی شد.
گام چهارم) تش���کیل ش���بکه مضامین :در گام چه���ارم ،مضامین شناختهش���ده پاالیش
ش���د .این مضامین منبع اصلی تشکیل ش���بکههای مضامین قرار گرفت .از همگونی درونی
و فقدان همگونی بیرونی بهعنوان دو عامل قضاوت درباره مضامین اس���تفاده ش���د و تالش
ش���د تا دادههای درون هر مضمون از نظر معنی و مفهوم با هم انس���جام و همخوانی داشته
باش���ند و تمایزات واضح و مش���خصی میان مضامین مختلف باشد .تمام مراحل کدگذاری،
به روانشناسی انجامشد .سپس برای بررسی اعتبار الگوی بهدستآمده ،این الگوهمراه با
محتوای آموزشی و فرم ارزیابی الگو و محتوا به گروه خبرگان (شامل متخصصان روانشناسی
خانواده و متخصصین تفسیر قرآن و حدیث) ارائه شد.
گام پنج���م) تدوین گزارش :در این مرحله ،تحلیل و تدوین گزارش نهایی پژوهش انجام
ش���د .نتیجه تحلیل مضمون بهگونهای مختصر ،منس���جم ،منطقی ،غیرتک���راری و برآمده از
دادهها در قالب مضامین عرضه شد .در نوشتن گزارش تالش شد تا شواهد کافی و مناسبی
درب���اره مضامین موج���ود در دادهها فراهم ش���ود و دادههای کافی برای ه���ر مضمون عرضه
ش���ود .سپس استنتاجهای همه ش���بکهها همراه با نظریههای مرتبط با آنها بهطور خالصه
برای تبیین مضامین ،مفاهیم ،الگوها و ساختارهای برجسته بهدستآمده از متن استفاده
شد .هدف از این کار ،بررسی مجدد سؤاالت پژوهش بود تا با بحث و بررسی عمیق الگوهای
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جس���توجو و شناخت مضامین و تشکیل ش���بکه مضامین تحت نظارت مفسر قرآن مسلط

بهدستآمده از تشریح متن به سؤاالت اصلی پژوهش پاسخ داده شود.
 .2-2جامعه و نمونه آماری
جامعه پژوهش ش���امل س���ه گروه از متون ش���امل تفاس���یر قرآن کریم ،کت���ب حدیث و کتب
موجود در زمینه پایداری خانواده با رویکرد اس�ل�امی بود که نمونهگیری کیفی از س���ه محیط
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متنی ذکرشده به شرح زیر انجام شد:

 پ���س از نظرخواهی از خبرگان دین���ی برای تحلیل مضمون قرآن کریم ،تفس ��یر المیزانعالمه طباطبایی ( )1394انتخاب شد.

 پ���س از نظرخواه���ی از خب���رگان دینی ب���رای تحلیل مضم���ون احادیث ،کت ��اب تحکیمخانواده از نگاه قرآن و حدیث (محمدی ریش ��هری )1395 ،که ش���امل تم���ام احادیث موجود درباره
پایداری خانواده از منابع مختلف روایی اهل تسنن و تشیع است و اعتبار احادیث نیز در آن
مش���خص است ،استفاده ش���د .در این کتاب حدیثی ،احادیث براساس اعتبار دستهبندی
ش���دهاند و در پژوهش حاضر معتبرترین احادیث اس���تفاده ش���د .همچنین ای ��ن احادیث با
نظارت مفسر قرآن و حدیث انتخاب شد.
 ب���رای تحلی���ل کتب نوش���تهش���ده درباره پای���داری خان���واده با رویک ��رد اس�ل�امی نیز باناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپمالسا همان شهوژپ

نظرخواهی از خبرگان دینی و اجماع آنها ،س���ه کتاب نظام خانواده در اس�ل�ام (انصاریان،)1385 ،

بهش ��ت خان ��واده (مصطف���وی )1381 ،و کتاب زن و خان ��واده برگرفته از بیانات آی� �تاهلل خامنهای
(بانکیپورفرد )1394 ،انتخاب و مضمون آنها تحلیل شد.
 .3-2تضمیناعتبار پژوهش در طی فرآیند انجام آن
رعایت استراتژیهای ممیزی پژوهشی در فرآیند پژوهش بهطوریکه اعتبار پژوهش تضمین
شود ،مفیدتر از آن است که پس از پایان پژوهش ارزیابان خارجی بخواهند اعتبار پژوهش را
ارزیابی کنند( .داناییفرد )1387 ،این س���ازوکارها در هر کدام از مراحل پژوهش رعایت میش ��ود تا
با شناس���ایی و اصالح خطاها قبل از نفوذ در الگو و قبل از مخدوشکردن تحلیل یافتههایی
معتبر ایجاد شود .این سازوکارها در پژوهش حاضر بهصورت زیر بود:
 .1-3-2حساسیت پژوهشگر

در پژوهش حاضر س���عی ش���د که برای کدگذاری دادهها چندینبار بهصورت سطرب هس ��طر
متون مطالعه و تحلیل ش���ود ،پژوهش���گر بهصورت باز عمل کند ،حساس ،خالق و منعطف
باشد و هر ایدهای را که جدای از جذابیت آن بهطور ضعیف تأیید میشد ،کنار بگذارد.
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 .2-3-2متناسببودن نمونه

در پژوه���ش حاضر با مش���ورت خب���رگان مذهبی ،تالش ش���د تا بهترین متون اس�ل�امی برای

تحلیل مضمون انتخاب شود.
 .4-3-2گردآوری و تحلیل همزمان دادهها

در پژوه���ش حاض���ر ،متون انتخابی بهطور مکرر خوانده ش���د و گ���ردآوری و تحلیل همزمان
دادهها و حرکت مکرر رفتوبرگشتی بین دادهها و کدها انجام شد.
 .5-3-2استفاده از کدگذاران مستقل و گروه خبرگان در مرحله تدوین مدل

برای اعتبارسنجی مدل نهایی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی و بسته آموزشی
مبتن���ی ب���ر آن ،پرس���شنامههایی تهیه ش���د و نظ���ر پنج نف���ر از خبرگان (ش���امل متخصصان
روانش���ناس خانواده و متخصصین تفس���یر ق ��رآن و حدیث) درب���اره آن در یک طیف لیکرتی
چهارگزینهای دریافت ش���د .در نهایت ش���اخص توافق بین ارزیابان 1 CVIمحاسبه شد .این
شاخص برای تکتک سؤاالت پرسشنامه محاسبه شد و میانگین آنها برابر با  0/9بود.

یافتهه���ا نش���ان داد که الگوی پای���داری خانواده مبتنی بر آموزههای اس�ل�امی ش���امل هفت
مضمون س���ازماندهنده و 27مضمون پایه اس���ت که نمودار ش���بکه مضامین آن در شکل 1
ترسیم شده است.

متقابل جنسی

پایداری

قناعت

خانواده
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 .3یافتههای پژوهش

گذشت

خوشبینی
احترام متقابل

شکل .1شبکه مضامین پایداری خانواده بر مبنای آموزههای اسالمی

)1. Content Validity Index (CVI
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نتایج تحلیل مضمون این سه منبع بهطور جدا گانه در جداول  2 ،1و  3بیان شده است.
جدول 1
تحلیل مضمون آیات قرآن کریم درباره پایداری خانواده
نمونه آیات قرآن کریم

مضمون پایه

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر

«اوست آن کسی که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید اهمیت ازدواج و خانواده
در اسالم
آورد تا بدان آرام گیرد»( .اعراف)189 :
خدامحوری
در خانواده

«ب ��ر زن و ش ��وهر اول گناهی نیس ��ت که به یکدیگ ��ر بازگردن���د درصورتیکه ریشه فروپاشی خانواده:
امیدوار باش ��ند ،حدود الهی را (در روش همسرداری) رعایت کنند»( .بقره :خودمحوری بهجای
خدامحوری
)230

«و ب ��رای زنان حقوق شایس ��تهای برعهده مردان اس ��ت مانن���د حقوقی که متقابلبودن حقوق و
تکالیف
برای مردان برعهده زنان است»( .بقره)228 :
«او خدایی اس ��ت که هم ه ش ��ما را از ی ��ک نفس واحد آفرید و همس���رش را تفاوتهای ذاتی مبنای
نیز از جنس او قرار داد تا در کنار وی آرام گیرد و بیاساید»( .اعراف )189 :تفاوت در حقوق و وظایف
پذیرش ریاس ��ت مرد در خانواده« :مردان سرپرست زنان هستند»( .نساء:
)34
تمکی ��ن« :و زنانی که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخس ��ت] پندش���ان دهید
و [بعد] در خوابگاهها از ایش ��ان دوری کنید و [ا گر تأثیر نکرد] آنان را بزنید،
پس ا گر ش ��ما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی مجویید که خدای وظایف اختصاصی زنان
واال بزرگ است»( .نسا)34 :
وفاداری نس ��بت به ش ��وهر ،حفظ اموال ش ��وهر« :بنابراین ،زنان شایس���ته
فرمانبر هس ��تند و در نبود همسر اس ��رار و حقوق او را در مقابل حقوقی که
خدا برای آنان قرارداده است ،حفظ میکنند»( .نسا)349 :

پایبندی به حقوق و تکالیف
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بنای رابطه بر محبت
سازگاری و مدارا

«ای کس ��انی که ایمان آوردهاید (زنهار) اموال ش ��ما و فرزندانتان ش���ما را از
ی ��اد خدا غافل نگرداند ،پس هر کس چنین کند از زیانکاران خواهد بود».
(منافقون)9 :

حدود سازگاری

پایداری خانواده

«حت ��ی ا گر از زنانت ��ان کراهت دارید با آنه ��ا به نیکی رفتار کنید .چهبس���ا از ضرورت و اهمیت سازگاری
و مدارا
چیزی کراهت دارید ،ولی خیر بسیاری در آن است»( .نسا)19 :

پایداری خانواده

«و ا گر درشتخوی و سختدل بودی از پیرامونت پرا کنده میشدند ،پس
آن ��ان را ببخش و برایش ��ان آم ��رزش بخواه و در کارها با آنان مش���ورت کن» .راهکارهای ایجاد محبت
(آلعمران)159 :

پایداری خانواده
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«و از نش ��انههای اوس ��ت که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به
اهمیت ،ضرورت ،معنا و
آنها آرامش یابید و میان شما مودت (محبتی که اثرش در مقام عمل طاهر
مفهوم دوستی و محبت
ش ��ود) و رحم ��ت (ایثار) ،نهاد .همانا در این ،آیاتی اس���ت ب���رای گروهی که
اندیشه کنند»( .روم)21 :

پایداری خانواده

«خان ��واده خود را ب ��ه خواندن نماز فرمانده و خود بر آن پای بفش���ار .از تو نزدیکی به خدا و تهذیب
روزی نمیخواهیم .ما به تو روزی میدهیم و فرجام نیک از آن پرهیزکاران نفس ،هدف غایی ازدواج
و خانواده
است»( .طه)132 :

نمونه آیات قرآن کریم

مضمون پایه

حقوق زن در اسالم

«بهسبب خبر بدی که به او رسیده است از قوم و قبیلهاش پنهان میشود
دیدگاههای متحجرانه
و در اندیش ��ه فروم� �یرود ک ��ه آی ��ا آن دخت ��ر را با خ ��واری نگهدارد ی ��ا به زور
نسبت به زن
زندهبهگورش کند؟ آ گاه باشید که چه بد داوری میکنند»( .نحل)59 :
«ای کس ��انی که ایمان آوردهاید از بسیاری از گمانها بپرهیزید؛ زیرا برخی
از گمانها گناه است»( .حجرات)12 :

خوشبینی

«پ ��س ب ��ا گذش ��تی زیبا و دلنش ��ین از م ��ردم درگ ��ذر و آنها را مش ��مول عفو
خویش ساز»( .مؤمنون)96 :

گذشت
پایبندی به اخالق اسالمی

قناعت

«همانان (پرهیزکاران) که در فراخی و تنگی انفاق میکنند و خش ��م خود را پرهیز از خشونتهای
کالمی و فیزیکی
فرومیبرند و از مردم درمیگذرند»( .آلعمران)134 :

«ب ��رای کس ��انی که س ��وگند یادمیکنن ��د که از آمی ��زش با زنان خ ��ود دوری
گزینند ،چهارماه مهلت است ،پس ا گر بازگشتند خداوند آمرزنده و مهربان
است» (بقره)226 :؛ «زنان شما محل بذرافشانی شما هستند .بنابراین هر
وقت که خواستید با آنان آمیزش کنید» (بقره.)223 :

ارضای جنسی حق
مشترک زن و مرد

«ای پیامب ��ر به مؤمنان بگو چشمهایش ��ان را فروپوش ��ند و دامن خویش را
مقابله با آزادیهای
محافظ ��ت کنند .این برای آنان به پا کی نزدیکتر اس ��ت .خداوند به آنچه
جنسی و رعایت حدود
مؤمن ��ان انجام میدهند ،آ گاه اس ��ت و به زنان مؤمن نیز بگو که چش ��مان
و مرزها
خویش را از مردان نامحرم بپوشانند»( .نور)30-31 :

ارتباط صحیح زوجین و
والدین آنها با یکدیگر

ایفای نقش مناسب
والدین

پایداری خانواده

خیرخواهی و تالش برای حل اختالفات« :ا گر از جدایی و ناس ��ازگاری میان
م داشتید ،پس داوری از خانواده زن و داوری از خانواده مرد
زن و شوهر بی 
برگزینید که ا گر اراده اصالح داش ��تهباش ��ند خداوند میان زن و شوهر وفاق
میدهد و او دانا و آ گاه است»( .نسا)35 :
پرهی ��ز از اجب ��ار در ازدواج« :و زمانی که زن ��ان را طالقدادید و به پایان عده
خود رسیدند آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود ا گر میان خودشان به
روشی شایسته توافق کنند ،باز مدارید»( .بقره)232 :

ارضای متقابل جنسی

«و ب ��ه تکب ��ر از م ��ردم رخ مت ��اب و ب ��ه نخ ��وت زمی ��ن راه مرو .بهراس ��تی که
خداون ��د هیچ گردنفراز خودس ��تایی را دوس ��ت نم� �یدارد»( .لقمان)18 :

پرهیز از خودبرتربینی

پایداری خانواده

«بدانید که زندگی دنیا در حقیقت بازی و س ��رگرمی و آرایش و فخرفروش���ی
به یکدیگر و فزونخواهی در اموال و فرزندان است( .مثل آنها) مثل بارانی
اس ��ت که رستنی آن کشاورزان را به شگفتی آورد .سپس خشک شود و آن
را زرد بینی .آنگاه خاش ��ا ک شود و در آخرت (دنیاپرستان را) عذابی سخت
اس ��ت و (مؤمنان را) از جانب خدا آمرزش و خشنودی است و زندگانی دنیا
جز کاالی فریبنده نیست»( .حدید)20 :
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«آنان برای شما لباس و شما برای آنها لباس هستید»( .بقره)187 :

عیبپوشی و رازداری

پایبندی به حقوق و تکالیف

«و هنگام ��ی که زن ��ان را طالقدادید و به پایان عده خود نزدیک ش ��دند یا
رجوع کردند ،آنها را به شایس ��تگی نگهدارید و یا به نیکی و شایس ��تگی رها
ن دیدن نگهندارید تا بر آنان تعدی و
کنید و آنان را برای آزار رس ��اندن و زیا 
ستم کنید»( .بقره)231 :

پایداری خانواده

تأمین مخارج اقتصادی همس ��ر و فرزندان« :خ ��ورا ک و لباس زنان آن هم
بهصورتی نیکو برعهد ه صاحب فرزند (پدر) است»( .بقره)233 :
وظایف اختصاصی مردان
پذیرش ریاست و سرپرستی خانواده« :مردان در خانواده بر زنان سرپرستی
دارند»( .نساء)34 :

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر
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نمونه آیات قرآن کریم

مضمون پایه

نمونه احادیث

مضمون پایه

ام ��ام صادق؟ع؟« :ه ��رگاه مردی ب ��ا زنی بهخاط ��ر زیبایی یا دارای���یاش ازدواج خودمحوری به جای
کند ،به همان وا گذار میشود و هرگاه بهخاطر دینش با او ازدواج کند ،خداوند خدامحوری ریشه
فروپاشی خانواده
زیبایی و دارایی نیز روزیاش میکند»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق)333/5 ،

حدود محبت و
دوستی

بنای رابطه بر محبت و
دوستی

پیامبر؟ص؟« :هراندازه بر ایمان بنده افزودهش ��ود محبتش به زنان (همس���رش)
اهمیت محبت و
افزونتر میش ��ود» (مجلس ��ی1403 ،هـ.ق)228/103 ،؛ پیامبر؟ص؟« :این سخن
دوستی در روابط
م ��رد ب ��ه زن ک ��ه دوس ��تت دارم هرگ ��ز از دل او بی ��رون نم���یرود» (کلین���ی رازی،
زوجین
1401هـ.ق.)569/5 ،

پایداری خانواده

ام ��ام عل ��ی؟ع؟ در پاس ��خ پیامبر؟ص؟ که از ایش ��ان پرس���یدند فاطم���ه را چگونه نزدیکی به خدا و
یافت ��ی؟ فرمود« :نیکو کمکی در راه طاعت خداس ��ت»( .مجلس���ی1403 ،هـ.ق ،تهذیب نفس هدف
غایی ازدواج در اسالم
)117/43

خدامحوری در خانواده

پیامبر؟ص؟« :در اس�ل�ام هیچ بنایی س ��اخته نش ��ده اس���ت که نزد خداوند بزرگ اهمیت ازدواج و
خانواده در اسالم
محبوبتر از ازدواج باشد»( .مجلسی1403 ،هـ.ق)222/103 ،

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر

پایداری خانواده
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جدول2
تحلیل مضمون احادیث موجود درباره پایداری خانواده

پیامب ��ر؟ص؟« :مبادا دلس ��وزی برای خانوادهات باعث ش���ود ک���ه طاعت خدا را
وانهی و نافرمانیاش را درپیشگیری»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق)100/77 ،
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ارتباط صحیح زوجین و والدین آنها با یکدیگر

رعای ��ت همزمان حقوق خان ��واده اصلی و حقوق همس���ر( :آیات موجود در
این زمینه در قسمت حقوق و وظایف در جدول آمده است)
محب ��ت به خانواده همس ��ر( :آی ��ات موجود در این زمینه در قس���مت بنای
رابطه بر محبت و دوستی در جدول آمده است)
ارتباط صحیح با خانواده
رعای ��ت اخالق اس�ل�امی و مصادی ��ق آن در رابطه با خانواده همس���ر( :آیات
همسر
موج ��ود در ای ��ن زمینه در قس ��مت پایبن ��دی به اخالق اس�ل�امی در جدول
آمده است)
س ��ازگاری و مدارا با خانواده همسر( :آیات موجود در این زمینه در قسمت
سازگاری در جدول آمده است)

پایداری خانواده

احترام به والدین در روابط کالمی و روابط غیر کالمی« :و پروردگارت فرمان
قاطع داده اس ��ت که جز او کس ��ی را نپرس ��تید و به والدین نیکی کنید و ا گر
یک ��ی از آنه ��ا و یا هردو به س ��ن پیری رس ��یدند ب ��ه آنان اف مگ���وی و بر آنها
ارتباط صحیح با خانواده
پرخاش مکن و به آنان سخنی نرم و شایسته بگو»( .اسرا)23 :
اصلی
رفع نی ��از مالی والدین« :میپرس ��ند چهچیز انفاق کنند؟ بگ���و آنچه انفاق
میکنی ��د بای ��د ب ��رای پ ��در و م ��ادر و نزدی ��کان و یتیم ��ان و نیازمن���دان و در
راهماندگان باشد»( .بقره)215 :
رازداری و عیبپوش ��ی در براب ��ر خانوادهه ��ای اصلی« :ش���ما (زن���ان) لباس
همسرانتان و همسرانتان لباس شما هستند»( .بقره)187 :

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر

نمونه احادیث

مضمون پایه

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر

بنای رابطه بر محبت و دوستی
بنای رابطه بر محبت و دوستی

پایداری خانواده

آفات محبت و
دوستی

پایداری خانواده

بدخوی ��ی :ام ��ام عل ��ی؟ع؟« :هرکه بدخو ش ��ود همنش ��ین و رفیقش دش���منش
میگردند»( .آمدی تمیمی)1361 ،
عیبجوی ��ی :امام ص ��ادق؟ع؟« :نهان م ��ردم را نکاو که بیدوس ��ت میمانی».
(کلینی رازی1401 ،هـ.ق)651/2 ،
خردهگیری :امام علی؟ع؟« :هرکه در کار برادرانش خردهگیری کند ،دوس���تانش
کم میشوند»( .آمدی تمیمی)1361 ،
س ��تیزهگری (المراء) :امام علی؟ع؟« :با ستیزهگری دوس ��تیای در کار نیست».
(آمدی تمیمی)1361 ،
تنگچش ��می (الش ��ح) :امام علی؟ع؟« :ش ��خص تنگچش ��م دوس ��تی ندارد».
(آمدی تمیمی)1361 ،
افس ��ردگی (المل ��ل) :ام ��ام علی؟ع؟« :ش ��خص افس ��رده هیچ دوس ��تی ن���دارد».
(آمدی تمیمی)1361 ،
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خوشگمانی (حس� �نالظن) :امام عل ��ی؟ع؟« :هرکه به مردم خوشگمان ش���ود
دوستی آنها را بهدستمیآورد»( .آمدی تمیمی)1361 ،
خوشخوی ��ی و خوشرفت ��اری (حس� �نالخلق و حسنالعش ��رت) :امام علی؟ع؟:
«خوشخویی محبت میآورد و دوستی را استوار میکند»( .آمدی تمیمی)1361 ،
احت ��رام :امام کاظ ��م؟ع؟« :احترام میان خود و ب ��رادرت را از بین مبر و چیزی از
آن بگذار؛ زیرا از میانرفتن آن ،از میانرفتن شرم است و برجایبودن احترام،
عامل برجایبودن دوستی است»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق)672/2 ،
اظه ��ار دوس ��تی (الت ��ودد)« :با اظهار دوس ��تی ،دوس ��تی پدید میآی ��د»( .آمدی
تمیمی)1361 ،
فروتنی :امام علی؟ع؟« :دوستی میوه فروتنی است»( .آمدی تمیمی)1361 ،
ت گرفتن اس ��ت»( .آمدی تمیمی،
وفاداری :امام علی؟ع؟« :وفاداری عامل الف 
)1361
انص ��اف :ام ��ام علی؟ع؟« :انص ��اف اخت�ل�اف را میزداید و الفت پدی ��د میآورد».
(آمدی تمیمی)1361 ،
راس� �تگویی :امام علی؟ع؟« :ش ��خص راس� �تگو با راس� �تگویی خود سهچیز را راهکارهای ایجاد
محبت و دوستی
بهدست میآورد :اعتماد ،دوستی و شکوه»( .آمدی تمیمی)1361 ،
نرم ��ی (الرف ��ق) :ام ��ام عل ��ی؟ع؟« :هرکه نرمخو ش ��ود محبت ��ش در دله���ا جا گیر
میشود»( .آمدی تمیمی)1361 ،
بخشندگی (السخا) :امام علی؟ع؟« :بخشندگی بذر دوستی را در دلها میکارد».
(آمدی تمیمی)1361 ،
رها کردن حس ��ادت :امام علی؟ع؟« :هرکه حس ��ادت را ره ��ا کند محبوب مردم
میشود»( .مجلسی1403 ،هـ.ق)237/77 ،
فراموشک ��ردن بدیه ��ا :امام عل ��ی؟ع؟« :بدی ه ��ای ب ��رادران را فرام ��وشکن تا
دوستیشان را پایدار کنی»( .آمدی تمیمی)1361 ،
هدیهدادن :پیامبر؟ص؟« :هدیهدادن دوس ��تی میآورد ،برادری را تازه میکند و
کینه را میزداید»( .مجلسی1403 ،هـ.ق)166/77 ،
صل ��ه رح ��م :ام ��ام باقر؟ع؟« :صل ��ه رحم کارهای انس ��ان را ب ��ارور میکن���د و او را
محبوب خاندانش میگرداند»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق)152/2 ،
دس� �تدادن :پیامبر؟ص؟« :با یکدیگر دست بدهید تا کینه از دلهایتان برود».
(متقی هندی)130/9 ،1397 ،
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پیامب ��ر؟ص؟« :خدم ��ت ت ��و ب ��ه همس ��رت (زن ��ت) صدق���ه اس���ت» (حرعامل���ی،
1409ه� �ـ.ق)120/14 ،؛ پیامب ��ر؟ص؟« :ه ��ر زنی که ش ��وهرش را در کار حج و جهاد
یا علمآموزی کمک کند ،خداوند به او همان پاداش ��ی را میدهد که به همس���ر
ایوب؟ع؟ داد» (طبرسی1414 ،هـ.ق.)439/1 ،

کمک و همکاری

پایبندی به حقوق و وظایف

پیامبر؟ص؟« :آ گاه باش ��ید که ش ��ما را بر زنانتان حقی اس���ت و زنانتان را بر ش���ما متقابل بودن حقوق
و وظایف
حقی»( .متقی هندی)116/5 ،1397 ،

پایداری خانواده

ریاست و سرپرستی خانواده:
پرداخت مخارج اقتصادی خانواده :امام صادق؟ع؟« :ای معاذ برای خانوادهات
تالش کن .مبادا آنها برای تو کار و تالش کنند»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق)86/5 ،
تأمی ��ن نیازهای دینی خانواده« :فرزندان خود را بر س���ه خصل���ت تربیت کنید:
دوستداشتن پیامبرتان ،دوستداشتن اهل بیت او و خواندن قرآن»( .متقی
هندی)456/16 ،1397 ،
وظایف اختصاصی
تأمی ��ن نیازهای علم ��ی و فرهنگ ��ی« :ادب بهترین میراث اس���ت»( .مجلس���ی،
مردان
1403هـ.ق)237/77 ،
تأمین بهداش ��ت روان ��ی خانواده :پیامبر؟ص؟« :در هر جمع���ه چیزی مانند میوه
یا گوش ��ت برای خانوادهتان هدیه آورید تا از آمدن جمعه ش���اد شوند»( .کلینی
رازی1401 ،هـ.ق)299/6 ،
غیرتورزی« :آیا شرم نمیکنید و غیرت ندارید که زنان شما به بازارها میروند و
با بینزا کتها در هممیآمیزند»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق)537/5 ،

بنای رابطه بر محبت و دوستی

پذیرش ریاس ��ت مرد ،تمکین ،وفاداری نس ��بت به ش���وهر ،حفظ اموال شوهر،
کسب اجازه برای خروج از خانه :پیامبر؟ص؟« :حق شوهر بر همسرش این است
وظایف اختصاصی
ک نکند ،سوگندش را قبول کند ،از فرمانش اطاعت کند ،جز با
که بس ��ترش را تر 
زنان
اجازه او از خانه بیرون نرود و کس ��ی را که شوهرش خوش نمیدارد به خانهاش
راه ندهد»( .متقی هندی)335/16 ،1397 ،

سازگاری و مدارا

امام علی؟ع؟« :هرکس از بس ��یاری امور تغافل و چشمپوش���ی نکند ،زندگیاش راهکارهای سازگاری
و مدارا
تیره میشود»( .آمدی تمیمی)1361 ،

پایبندی به حقوق و
وظایف

پیامب ��ر ا ک ��رم؟ص؟« :خداون ��د هر خان ��وادهای را که دوس���ت بدارد ،رف���ق و مدارا
ب ��ه آنها عطا میکن ��د» (متقی هن ��دی)52/3 ،1397 ،؛ پیامب���ر؟ص؟« :جهاد زن
خوبش ��وهرداریک ��ردن (م ��دارا ب ��ا همس ��ر) اس ��ت» (کلین���ی رازی1401 ،هـ.ق،
.)507/5

لزوم و اهمیت
سازگاری و مدارا

پایداری خانواده

آفات محبت و
دوستی

پایداری خانواده

تکبر :امام علی؟ع؟« :هرکه به برادران بزرگی فروش ��د ،هیچ انسانی با او صمیمی
نخواهد شد»( .آمدی تمیمی)1361 ،
کینهتوزی :امام علی؟ع؟« :هیچ کینهتوزی را دوستی نیست»( .آمدی تمیمی،
)1361
حسادت :امام علی؟ع؟« :حسود را دوستی نیست»( .آمدی تمیمی)1361 ،
نیرنگب ��ازی (الغ ��در) :ام ��ام علی؟ع؟« :ب ��ا نیرنگبازی دوس���تی هیچ دوس���تی
نمیپاید»( .آمدی تمیمی)1361 ،
سرزنش ��گری :امام علی؟ع؟« :س ��رزنش بس ��یار دلها را کینهور میکند و یاران را
میپرا کند»( .آمدی تمیمی)1361 ،
جویانش ��دن ح ��ال :ام ��ام عل ��ی؟ع؟« :جویانش ��دن ح���ال دوس���ت ب���ه جدای���ی
میانجامد»( .مجلسی1403 ،هـ.ق)421/77 ،

پایداری خانواده

نمونه احادیث

مضمون پایه

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر

نمونه احادیث

مضمون پایه

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر

امام صادق؟ع؟« :حق زن بر ش ��وهر آن اس ��ت که خورا ک و پوش ��ا ک او را تأمین
م نکش ��د و به خدا قس ��م ا گر این وظایف را انجام دهد حق
کند و بر او چهره دره 
رعایت اخالق اسالمی
زن را ادا ک ��رده اس ��ت» (کلینی رازی1401 ،ه� �ـ.ق)511/5 ،؛ پیامب ��ر؟ص؟« :مرد را
حق مشترک زن و
بر همس ��رش این حق اس ��ت که مالزم خانهاش باش ��د و به او محبت و عش���ق و
شوهر
ش ��فقت بورزد و از خش ��مگین کردن او دوری کند» (نوری طبرسی1407 ،هـ.ق،
.)244/14

گذشت

«کس ��ی که راضی به قضاست ،زندگیاش خوش است» (آمدی تمیمی)1361 ،؛
پیامب ��ر؟ص؟« :آ گاهباش ��ید که هر زنی با ش ��وهرش مدارا نکن ��د و آنچه در توان او
نیس ��ت و از ح ��د تحملش خارج اس ��ت ب ��ر او بار کن ��د خداوند هی ��چ کار نیکی را
از او نمیپذی ��رد و درحال ��ی خداوند را دیدار میکند که از او خش ��مگین اس���ت»
(ابنبابویه.)16/4 ،1381 ،

قناعت

رعایت اخالق اسالمی

پیامب ��ر؟ص؟« :میخواهی ت ��و را از بهترین ویژگی اهل دنیا و آخ ��رت آ گاه کنم به
هرکه از تو دوری کرده اس ��ت نزدیک شو ،از آن کسی که بر تو ستم کرده درگذر و
به آن کسی که تو را محرومکرده است ،بخشش کن»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق،
107/2؛ نراقی)1382 ،

پایداری خانواده

ام ��ام عل ��ی؟ع؟« :هرک ��ه به م ��ردم خوشگمان ش ��ود ،دوس ��تی آنها را بهدس���ت
میآورد»( .آمدی تمیمی)1361 ،

خوشبینی

پیامبر؟ص؟« :هر زنی شوهر خود را با زبانش بیازارد خداوند از او هیچ مال و فدیه
و کار نیک ��ی را نمیپذی ��رد تا آنک ��ه او را راضی کند .همچنین اس ��ت برای مرد ا گر
پرهیز از خشونتهای
به زن س ��تم کن ��د» (ابنبابوی ��ه)14/4 ،1381 ،؛ پیامبر؟ص؟« :یکی از ش���ما زنش
کالمی و فیزیکی
را مانند برده میزند ،س ��پس با او همآغوش میش ��ود؟ آیا خجالت نمیکشد؟»
(کلینی رازی1401 ،هـ.ق.)509/5 ،
ام ��ام عل ��ی؟ع؟« :فرزن ��د آدم را به فخرفروش ��ی چ ��ه؟ ابتدای او نطف ��ه و پایانش
مرداری بدبو اس ��ت .روزی او در اختیار دیگری است و قدرت دفع مرگ خویش پرهیز از خودبرتربینی
را ندارد»( .رضی)1384 ،

ارضای جنسی

پرهیز از آزادیهای جنس ��ی و رعای ��ت حدود و مرزها :ام ��ام علی؟ع؟« :خداوند
ت ��رک زنا را واجب کرد تا خانواده محفوظ بماند و ترک لواط را واجب س���اخت تا
راهکارهای اسالم
نسل بشر زیاد شود»( .رضی)1384 ،
برای ارضای متقابل
زوم رعایت پیشنوازی در رابطه جنسی :پیامبر؟ص؟« :هرگاه یکی از شما نزدیکی
میل جنسی
میکند مانند پرندگان با همس ��رش نزدیکی نکند بلکه باید مکث و درنگ کند»
(کلینی رازی1401 ،هـ.ق)497/5 ،؛

پایداری خانواده

پیامبر؟ص؟« :ای عثمان! خداوند متعال مرا به رهبانیت نفرس ��تاده است ،بلکه
مرا با آیین یکتاپرس ��تی سهل و سادهگیر فرستاده است .من هم روزه میگیرم و
ارضای جنسی ،حق
ه ��م نماز میخوانم و هم با همس ��رم آمیزش میکن ��م» (کلینی رازی1401 ،هـ.ق،
مشترک
)494/5؛ پیامبر؟ص؟« :برای هیچ زنی روا نیس ��ت که بخوابد مگر اینکه خودش
را به شوهرش عرضه کند» (حرعاملی1409 ،هـ.ق.)126/14 ،
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امام س ��جاد؟ع؟« :حق زن بر تو (ش ��وهر) آن اس ��ت که بدانی خداون ��د او را مای ه
آرامش تو قرار داده اس ��ت ،پس بدان که همس ��ری او نعمتی الهی اس ��ت و بر تو
الزم است تا او را تکریم و احترام کنی»( .مجلسی1403 ،هـ.ق)5/74 ،

احترام متقابل
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نمونه احادیث

مضمون پایه

ارضای جنسی

تحمیلنک ��ردن ازدواج از س ��وی والدین :امام صادق؟ع؟« :با کس���ی ازدواجکن
ایفای نقش مناسب
ک ��ه میخواهی و آن ش ��خصی را ک ��ه پدر و مادرت میخواهند ره���ا کن»( .کلینی
والدین
رازی1401 ،هـ.ق)401/5 ،

جدول 3
نتایج تحلیل مضمون کتب منتخب درباره پایداری خانواده با رویکرد اسالمی
نمونه متن

مضمون پایه

«البت ��ه مهمتری ��ن فای ��ده ازدواج همان تش ��کیل خانواده اس���ت و بقی ه مس���ائل ،فرعی
و درج ه دو و یا پش ��توان ه این مس ��ئله اس ��ت .مانند تولید نس���ل یا ارضای غرایز بش���ری
اس ��ت» (آیتاهلل خامنهای ،)80/12/9 ،خانواده ،س ��لول اصلی پیکره اجتماع (آیتاهلل
تشکیل خانواده
خامن� �های ،)81/3/8 ،مای ��ه آرام ��ش (آیتاهلل خامن� �های ،)74/10/4 ،اس���اس انتقال
مهمترین کارکرد
فرهنگ و تم ��دن (آیتاهلل خامنهای ،)77/1/26 ،اس ��اس تربیت اجتماعی و فرهنگی
ازدواج
(آی� �تاهلل خامن� �های ،)81/10/4 ،کان ��ون رش ��د و بالندگی عواطف (آی���تاهلل خامنهای،
 )67/9/13اس ��ت .کلمه طیبه (آیتاهلل خامنهای ،)79/12/15 ،عامل کمال ،تعالی و
حفظ دینداری زوجین (آیتاهلل خامنهای )77/12/23 ،است( .بانکیپورفرد)1394 ،

مضمون
اصلی
شناخت اهمیت خانواده
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ارتباط صحیح با
خانواده همسر

ارتباط صحیح زوجین و والدین آنها با یکدیگر

محبت به خانواده همس ��ر( :احادیث مربوط در ردیف بنای رابطه بر محبت در
جدول آمده است)
رعای ��ت اخ�ل�اق اس�ل�امی در مقابل خانواده همس ��ر( :احادیث مرب���وط در ردیف
پایبندی به اخالق اسالمی در جدول آمده است)
سازگاری با خانواده همسر( :احادیث مربوط در ردیف سازگاری در جدول آمده
است)

پایداری خانواده

ارتباط صحیح با
خانواده اصلی

مضمون
فرا گیر

پایداری خانواده
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عیبپوشی و رازداری نسبت به خانوادههای اصلی :پیامبر؟ص؟« :عیب برادران
خود را بپوشانید»( .حرعاملی،هـ.ق 1409،هـ.ق)
رعای ��ت حقوق والدین همزمان با رعایت حقوق همس���ر :ام���ام محمد باقر؟ع؟:
«س ��ه چیز اس ��ت که خداوند متعال برای احدی رخصت در ت���رک آن قرار نداده
اس ��ت :رد امانت ب ��ه بر و فاجر ،وفای به عهد به بر و فاج���ر و نیکویی به والدین،
خواه بر باشند و خواه فاجر»( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق162/2 ،؛ نراقی)1382 ،

پایداری خانواده

امام صادق؟ع؟ ...« :پس هرگاه یکی از شما به سراغ همسرش رفت باید نخست
می ��ان آنها قدری مالعبه صورت گیرد؛ زی ��را این مقدمه برای آن کار لذتبخشتر
است» (کلینی رازی1401 ،هـ.ق.)497/5 ،
لزوم نقش فعال زن در ارتباط جنس ��ی :امام صادق؟ع؟« :بهترین زنان کس���انی
هس ��تند که در هنگام خلوت با ش ��وهر خود لباس حیا را از تن خارج میکنند و راهکارهای اسالم
پس از آن جام ه شرم و حیا به تن میکنند»( .حرعاملی1409 ،هـ.ق )15/14 ،برای ارضای متقابل
میل جنسی
رعای ��ت متقاب ��ل آراس ��تگی و پا کیزگی :امام کاظم؟ع؟« :آراس���تگی م���رد از جمله
چیزهایی است که عفت زن را زیاد میکند .همانا زنان از عفت دور شوند چون
همسرانش ��ان آراس ��تگی را ترک کردند» (مجلس ��ی1403 ،هـ.ق)307/79 ،؛ امام
علی؟ع؟« :زن مس ��لمان باید خود را برای ش ��وهرش خوشبو کند» (مجلس���ی،
1403هـ.ق.)100/10 ،

مضمون
مضمون
سازماندهنده فرا گیر

نمونه متن

مضمون پایه

خدامحوری در
خانواده

پایداری خانواده

«در بن ��ا و تش ��کیل خان ��واده و در حفظ خانواده بای ��د احکام اس�ل�امی را رعایت کرد تا
لزوم پایبندی
ی بماند» (آی� �تاهلل خامن� �های)78/1/15 ،؛ (بانکیپورف ��رد« )1394 ،زن
خان ��واده باق 
به آداب و حدود
وشوهر باتقوا ،مقبول حق و منبع خیر و نمونه بارز انسان الهی هستند و در سایه آنها
دینی
همان خانهای بهوجود میآید که خدا میخواهد» (انصاریان.)1385 ،

بنای رابطه زناشویی برپایه محبت و رفاقت

«ش ��ما میتوانی ��د محبت خودت ��ان را روزبهروز در دل همس ��رتان زی ��اد کنید .چطور؟
ب ��ا اخالق خوب ،رفتار مناس ��ب ،محبتورزی ��دن به او ،وفاداری (آی� �تاهلل خامنهای،
 ،)76/7/30حف ��ظ حق ��وق یکدیگ ��ر و رعایت حدود خ ��ود و عدم تخط���ی و تجاوز به
آن (آی� �تاهلل خامن� �های»)77/12/11 ،؛ (بانکیپورف ��رد« )1394 ،زوجی���ن باید محبت
را توس ��ط جانب ��داری از ه ��م ،گذش ��ت و عفو ،خوشاخالق ��ی و تعاون ،توق���ع بهاندازه
راهکارهای ایجاد
از یکدیگ ��ر و حف ��ظ ش ��خصیت و ش ��ئون طرفین حف ��ظ کنن ��د» (انصاری���ان)1385 ،؛
محبت
«براس ��اس روایات اسالمی صدازدن همسر با نامی که بیشتر دوست دارد ،سالمکردن
همس ��ران به یکدیگر ،به پیشواز و بدرقه همسر رفتن ،خداحافظیکردن هنگام خروج
از خانه ،س ��خن محبتآمیز ،رعایت آهنگ صدا و حرکات دس ��ت و چشم و لب و ابرو،
عیدیدادن و س ��وغاتآوردن از سفر ،اظهار محبت ،تشکر و قدردانی و عذرخواهی از
راهکارهای افزایش محبت بین همسران است» (مصطفوی.)1381 ،

پایداری خانواده

«محب ��ت محت ��اج ت�ل�اش و ابت ��کار اس ��ت (آی� �تاهلل خامن� �های)77/1/19 ،؛ محب���ت حفظ و افزایش
دستوری و فرمایشی نیست .دست خود شماست» (آیتاهلل خامنهای .)76/7/30 ،محبت نیازمند
تالش و ابتکار
(بانکیپورفرد)1394 ،
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«محبت خانواده را پایدار میکند .کارهای س ��خت به برکت محبت برای انسان آسان
میش ��ود (آی� �تاهلل خامن� �های)76/7/30 ،؛ زیرا محبت آن مالطی اس���ت ک���ه اینها را
ب ��رای ه ��م حفظ میکن ��د ،در کنار هم نگ ��هم� �یدارد و نمیگذارد از هم جدا ش���وند».
(آی� �تاهلل خامن� �های)76/9/24 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،بر مرد و زن اس���ت که این اهمیت و ضرورت
نعم ��ت باطن ��ی (محبت و عش ��ق خدادادی) که موجب خوش ��ی در زندگ���ی و عیش و محبت در روابط
زوجین
عش ��رت و صفا و پا کی اس ��ت را حفظ کنند»( .انصاریان)1385 ،؛ اسالم مىگوید« :زن
امانت خداس ��ت نزد مرد .چگونه مرد مس ��لمان امانت خدا را دوست نمىدارد؟» و از
اینجاست که امام صادق؟ع؟ مىفرماید «:هرقدر ایمان مردى زیادتر باشد دوستى او
نسبت به زنان بیشتر است» (مصطفوی.)1381 ،

شناخت اهمیت خانواده

«یکی از گناهان کبیره تمدن غرب نس ��بت به بشریت این است که ازدواج را در چشم
مردم سبک کرد ،تشکیل خانواده را کوچک کرد ،مثل لباس که عوض میکنند قضیه لزوم تقلیدنکردن
زن و ش ��وهری را اینط ��ور کردن ��د» (آی� �تاهلل خامن� �های( .)78/1/24 ،بانکیپورفرد ،از غرب در زمینه
خانواده
« )1394نظام خانواده در اروپا و آمریکا نظامی غلط است .بیپایه و بدون محتواست»
(انصاریان.)1385 ،

پایداری خانواده

ازدواج نعم ��ت (آی� �تاهلل خامن� �های ،)79/12/23 ،ارزش (آی� �تاهلل خامن���های،
 ،)72/10/6فریضه (آیتاهلل خامنهای ،)77/12/11 ،س ��نتی دینی و اسالمی (آیتاهلل
اهمیت ازدواج در
خامن� �های )79/4/29 ،و ام ��ری مق ��دس (آی� �تاهلل خامن� �های )90/10/14 ،اس���ت؛
اسالم
(بانکیپورف ��رد« )1394 ،ازدواج عل ��ت آرام ��ش و امنی ��ت و زمین ��ه تحق���ق کم���االت و
شکوفایی استعدادهاست» (انصاریان.)1385 ،

مضمون
اصلی

مضمون
فرا گیر
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نمونه متن

مضمون پایه

خدامحوری در خانواده

«زوجی ��ن باید ب ��ه یکدیگر احترام بگذارند و میان آنها اهانت ،تحقیر و تذلیل نباش���د»
(آی� �تاهلل خامنهای)71/9/19 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،کردار زن و ش���وهر نس���بت به
هم باید براس ��اس احترام متقابل و ار جنهادن به شخصیت یکدیگر باشد» (انصاریان ،احترام متقابل
)1385؛ «خداون ��د متع ��ال توهی ��ن و آزار مؤم ��ن را اع�ل�ام جن���گ ب���ا خ���ود میدان���د»
(مصطفوی.)1381 ،
«دوری از خودبرتربینی و عدم افتخار به مال کهای دیگری جز تقوا س���بب اس���تحکام
خان ��واده اس ��ت» (آی� �تاهلل خامن� �های)78/12/22 ،؛ (بانکیپ���ور ف���رد« )1394 ،زن و
ش ��وهری که با دیدن یکدیگر قبل از ازدواج مورد پس ��ند هم واقعشدهاند ا گر موردی
پی ��ش آمد باید از به ر خکش ��یدن خانواده و حس ��ب و نس���ب و مال و ث���روت و جوانی و
پرهیز از
زیبایی و علم و دانش خود س ��خت بپرهیزند که فخرفروش���ی ایجاد آزار روحی و س���وز خودبرتربینی
درون میکند و گاهی شرمندگی و زمینه خشم و نفرت و کینه و دشمنی و نشاندادن
عکسالعم ��ل در طرف مقابل را فراهم میکند»؛ «پرتوقعی صفتی ناپس���ند و محصول
کبر و غرور است» (انصاریان.)1385 ،
«وظیفه این اس ��ت که درمقابل یکدیگر مقداری گذش���ت و اغماض داش���ته باش���ید»
(آی� �تاهلل خامن� �های)64/7/2 ،؛ (بانکیپورف ��رد« )1394 ،ب���ر م���رد و زن الزم اخالق���ی
و ش ��رعی اس ��ت ک ��ه از همس ��ر خ ��ود در م ��وارد الزم گذش���تکند و در این زمین���ه کبر و
س ��ختگیری و خودپس ��ندی نداش ��ته باش ��د» (انصاری���ان)1385 ،؛ «ا گر از نویس���نده
بپرسید از میان تمام توصیههایى که اسالم به زن و شوهر کرد کدامیک در درجه اول
قراردارد و روى آن تأ کید و س ��فارش شده اس ��ت ،عرض مىکنم آن سفارش گذشت و
اغماض است» (مصطفوی.)1381 ،

گذشت

«قناعت کنید بعضیها خیال میکنند که قناعت مال آدمهای تهیدست و فقیر است
و ا گر آدم داش ��ت دیگر الزم نیس ��ت قناعت کن ��د .نه قناعت یعنی درح���د الزم ،درحد
کفایت انسان توقف کند» (آیتاهلل خامنهای( .)76/1/1 ،بانکیپورفرد)1394 ،

قناعت

پایبندی زوجین به اخالق اسالمی
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«مبادا از مرد مؤمن و انقالبی رفتار و اخالقی سربزند که بر خالف توصیه اسالم نسبت
به رفتار مرد با همس ��رش باش ��د .شما باید مظهر اخالق باش���ید .ممکن است شما در
بیرون از خانه عصبانی ش ��وید ،ولی این عصبانیت نباید در داخل خانه خود را نش���ان
دهد .با همس ��رتان مهربان باش ��ید» (آیتاهلل خامنهای)80/7/27 ،؛ (بانکیپورفرد،
پرهیز از
« )1394زن و شوهر سخن و کالمشان با یکدیگر باید آمیخته به عشق و محبت و بیان
پرخاشگریهای
عاطفه و احساس و جلوه شعور و عقل و وجدان و انصاف باشد و از قول عدل (انعام:
کالمی و فیزیکی
 ،)152ق ��ول حس ��ن (بقره ،)83 :ق ��ول لین (طه ،)44 :قول میس���ور (اس���را )28 :و قول
احس ��ن (فصلت )33 :اس ��تفاده کنند» (انصاریان)1385 ،؛ «زن و ش���وهر باید در برابر
کلمات تند و خش ��نى که از همس ��ر خود مىش ��نوند متانت و س���عهصدر نشاندهند و
صحنه نزاع را به مجلس مزاح تبدیل کنند» (مصطفوی.)1381 ،

پایداری خانواده
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پایداری خانواده

«هدف غایی تش ��کیل خانواده تعالی زوجین و رس ��یدن آنها ب���ه کمال حقیقی یعنی،
نزدیک ��ی به خدا ،تهذیب نفس و کس ��ب فضایل اخالقی اس���ت و زوجین باید یکدیگر
را در ای ��ن راه ی ��اری کنن ��د .یکدیگ ��ر را به تق ��وا ،عبادت ،اخ�ل�اص ،امان���ت ،پا کیزگی و نزدیکی به خدا
پا کدامن ��ی و انجام کارهای خوب توصیه کنند» (آی� �تاهلل خامنهای)77/12/23 ،؛ هدف غایی
(بانکیپورف ��رد« )1394 ،هدف انس ��ان از ازدواج باید هدفی معن���وی و مقدس و پا ک تشکیل خانواده
باش ��د .زن و م ��رد در مس ��ئله ازدواج باید خود را آم ��اده ورود به عبادت���ی بزرگ کنند»
(انصاریان.)1385 ،

مضمون
اصلی

مضمون
فرا گیر

«گمان بدبردن نس ��بت به هر مس ��لمانی زشت و نارواس ��ت و نارواتر آنکه این بدگمانى
میان زن و شوهر باشد»( .مصطفوی)1381 ،

خوشبینی

پایداری خانواده

«زن و ش ��وهر باید راز هم را حفظ کنند .زن نباید راز ش ��وهر را پیش کس���ی بازگو کند.
مرد هم نرود پیش رفقایش در باشگاه یا فالن مهمانی و  ...راز همسرش را بازگو کند.
اس ��رار ه ��م را محک ��م نگهدارید تا زندگی انش ��اءاهلل ش ��یرین و محکم بش���ود» (آیتاهلل
رازداری و عیب
خامنهای)78/1/24 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،خداوند متعال زن و ش���وهر را نسبت
پوشی
ب ��ه یکدیگر تش ��بیه به لباس و جام ��ه مىکند؛ یعن ��ى چنانکه لباس حافظ تن اس���ت
و حجابى اس ��ت روى عیبهاى بدن زن و ش ��وهر هم نس ��بت به یکدیگ���ر باید چنین
باشند» (مصطفوی.)1381 ،

پایبندی زوجین به اخالق اسالمی

نمونه متن

مضمون پایه

مضمون
اصلی

مضمون
فرا گیر

سازگاری

پایداری خانواده

ش در محیط خانواده جزء واجبات است .ا گر دیدید مقصود شما تأمین نمیشود
«ساز 
مگ ��ر با کوتاهآمدن کوتاه بیایید» (آیتاهلل خامنهای)78/4/9 ،؛ (بانکیپورفرد)1394 ،
«وظیفه الهی زن نس ��بت به مرد و زن نس ��بت به ش ��وهر رفق ،مدارا ،نرمی و آسانگیری
اس ��ت» (انصاریان)1385 ،؛ «هرگاه مردى فکر کند که همس ��رش مناس ��ب او نیست به لزوم و اهمیت
دردش نمیخ ��ورد و بای ��د طالقش دهد باید بداند که خداون ��د متعال چنین موردى را سازگاری و مدارا
پیشبینىکرده و به چنین شوهرى مىفرماید با زنان بهخوبى و خوشى زندگى کنید ا گر
از آنان ناراضى بودید بس ��ا میش ��ود که از چیزى کراهت دارید ،ولى خدا در وجود همان
چیز خیر بسیارى نهاده است» (مصطفوی.)1381 ،
«در قدیم بیش ��تر میگفتند دختر باید سازگار باشد .برای پسر وظیفه سازگاری را قائل
متقابلبودن
نبودند .نه! اس�ل�ام این را نمیگوید .اس�ل�ام میگوید که دختر و پس ��ر هردو باید سازگار
سازگاری
باشند ،هردو باید بسازند» (آیتاهلل خامنهای( .)74/5/11 ،بانکیپورفرد)1394 ،
استفاده
«زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت مردها را در دست خودشان بچرخانند .ظرافتی
که میگوییم تنها ظرافت در ترکیب جس ��مانی نیس ��ت بلکه ظرافت در فکر ،اندیش���ه ،هوشمندانه زنان
تدبیر و دس ��تگاه تصمیمگیری است که خدای متعال در زن قرارداده است» (آیتاهلل از ویژگیهای
ذاتی
خامنهای( .)92/2/21 ،بانکیپورفرد)1394 ،

پایبندی به حقوق و تکالیف

پایداری خانواده

«اس�ل�ام مرد را قوام و زن را ریحان میداند .این نه جس ��ارت به زن اس ��ت نه جسارت
به مرد .نه نادیدهگرفتن حق زن اس ��ت و نه نادیدهگرفتن حق مرد بلکه درست دیدن
طبیعت آنهاست» (آیتاهلل خامنهای)78/12/22 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،باوجود
تفاوتهای ذاتی
هیاهو ،مغالطه و جنجالى که سیاس ��ت اس ��تعمارى روز بهخاطر منافع شیطانى خود
مبنای تعیین
درباره تس ��اوى مرد و زن برپا کردهاست شار ع اسالم که زن و مرد را آفریده و از صفات،
حقوق و تکالیف
حاالت و خصوصیات جسمى و روحى آنها اطالع کامل دارد میان زن و مرد تفاوتها
و اختالفات بس ��یارى گذاش ��ته اس ��ت و هریک را در مکان طبیعى خود نهاده اس���ت»
(مصطفوی.)1381 ،
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«آدم اول ک ��ه ن ��گاه میکند همهاش حس ��ن اس ��ت .بعد ک ��ه وارد میش���ود اخالقیاتی
هست ،نقایص و کمبودهایی هست ،ضعفهایی وجود دارد که بهتدریج در یکدیگر
کش ��ف میکنند .اینها نباید موجب س ��ردی بش ��ود .باید با این کمبودها ساخت؛ زیرا
باالخره مرد ایدهآل بیعیب و زن ایدهآل بیعیب در هیچ کجای عالم پیدا نمیشود»
معنا و مفهوم
(آیتاهلل خامن� �های)78/1/24 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،هریک از زن و ش���وهر حوزه
سازگاری و مدارا
فعالیت ��ی مخصوص ��ى دارد و مس ��یر معین ��ى را مىپیمای ��د .در ح ��وزه ه���ر ی���ک از آنه���ا
مش ��کالت ،س ��ختیها و موانع خاصى وجود دارد که در حوزه فعالیت دیگرى نیست،
پس درک مش ��کالت هریک براى دیگرى بس ��یار مش ��کل و درک کاملش محال است»
(مصطفوی.)1381 ،
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نمونه متن

مضمون پایه

مضمون
اصلی

مضمون
فرا گیر

«بای ��د به ه ��ر دو وظایف زنان و مردان باهم اش ��اره ش ��ود ن���ه اینکه س���نگینی کفه ترازو
همیش ��ه بهسمت زنان باش ��د و به مردان حقوقشان را بگوییم و به زنان وظایفشان را»
متقابل بودن
(آی� �تاهللخامنهای)75/5/9 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،قس���متی از این حقوق متقابل
حقوق و تکالیف
واجب و قسمتی مستحب است .ترک حقوق واجب بدون گذشت طرف مقابل موجب
عذاب و ترک مستحب باعث کمشدن شیرینی زندگی است» (انصاریان.)1385 ،
«م ��رد در چش ��م زن مظه ��ر اعتماد ،نقط ��ه اتکا و اعتماد اس���ت و زن در چش���م مرد مظهر
زییایی ،لطافت ،انس و آرامش است .هردو نقش الزم است و مخلوطکردن ایندو نقش
ممنوعیت جا به
کاری برخالف طبیعت و ضایعکردن یک زمینه خوب اس���ت مانند این اس���ت که دس���ت
جایی نقشها
ماهری یک گلستانی بوستانی اینجا درست کند و ما بهسلیقه خودمان لگد کنیم ،قاطی
کنیم و مخلوط کنیم» (آیتاهلل خامنهای( .)78/12/22 ،بانکیپورفرد)1394 ،
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پایبندی به حقوق و تکالیف

پایداری خانواده

«اینک ��ه میگوییم ب ه یکدیگر کمک کنید بعضی خی ��ال میکنند مردان باید پیشبند
ببندن ��د و به آش ��پزخانه بروند .خ ��ب آن هم یکی از کمکهاس���ت ،اما کوچکترینش
اس ��ت .بهترینش آن اس ��ت که در راه تحصیل ،تبلیغ ،فهم دین ،خدمات اجتماعی،
فعالیته ��ای مفی ��د سیاس ��ی و  ...کمک کنی ��د» (آی� �تاهلل خامن���های)81/6/28 ،؛
(بانکیپورف ��رد« )1394 ،ش ��وهر باید گاهى در کارهاى خانه ب���ه زنش کمک کند .مرد کمک و همکاری
باید بداند که ا گر موضوع خلوص و صفا و یکرنگى و رفاقت نباش���د زن وظیفه ندارد
هیچ کارى در خانه بکند .زن و ش ��وهر باید مانند دو رفیق باش���ند که مدتى در اتاقى
هس ��تند یا به مس ��افرتى رفتهان ��د .هر یک از آنها ک ��ه ببیند کارى معطل مانده اس���ت
برمىخیزد و انجام مىدهد» (مصطفوی.)1381 ،
«کار ع ��ادی و معمول ��ی و روزان ��ه را ط ��وری تنظی ��م کنی���د که اول ش���ب بتوانی���د بروید
گذران وقت با
منزلتان البته ا گر میشود جوری تنظیم کنید که بیشتر اوقات با هم باشید» (آیتاهلل
یکدیگر
خامنهای( .)64/7/2 ،بانکیپورفرد)1394 ،
ارضای متقابل غریزه
جنسی

«اس�ل�ام همین غریزه جنس���ی را پش���توانه بنای خان���واده قرارداده اس���ت؛ یعنی وس���یله
استحکام خانواده قرار داده است» (آیتاهلل خامنهای)80/12/9 ،؛ (بانکیپورفرد)1394 ،
«غریزه جنس���ى در وجود زن و مرد از امورى است که دو پهلو دارد؛ یعنى قابلیت انعطاف دیدگاه اسالم به
به خیر و ش���ر دارد .خداوند مهربان براى دستگیرى انسان و راهنمایى او در مسیر غریزه غریزه جنسی
مانند سایر امورى که موردنیاز او است کتاب و رسول فرستاد ،برنامه و قانون وضعکرده ،راه
و چاه نشانداده و در دسترس او گذاشتهاست» (مصطفوی.)1381 ،

پایداری خانواده
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«زن و مرد وظایف و مس ��ؤلیتهای مشترک و اختصاصی دارند که بهشدت عادالنه و
متوازن تنظیم ش ��ده اس ��ت و باید بهدقت شناخته و تبلیغ شود» (آیتاهلل خامنهای،
)75/5/9؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،حقوق زن بر ش ��وهر تهیه لوازم زندگی ،مباش���رت،
گش ��ایش در زندگی ،احترام به زن ،آراس ��ته و پا کیزهبودن و خوشزبانی و مداراس���ت»
(انصاریان)؛ «حقوق ش ��وهر ب ��ر زن اطاعت ،تمکین ،اجازهگرفتن ب���رای بیرونرفتن از
خان ��ه ،پرهیز از آزار ش ��وهر و تندخوی ��ی و بدزبانی ،خدمت در خانه ،احترام به ش���وهر حقوق و وظایف
و خوشرفتاری با او ،پرهیز از آراس ��تن خود برای غیرش���وهر و پرهیز از تصرف در اموال مشترک و
ش ��وهر ب ��دون اجازه او اس ��ت» (انصاری ��ان« .)1385 ،در نظام خانوادگى از نظر اس�ل�ام اختصاصی زنان و
مردان
مرد رئیس اس ��ت .بعضى از م ��ردان جاهل و مغرور از آیه ش���ریفه «الرجال قوامون على
النس ��اء» سوء استفاده میکنند و بر زنان خود تحکم و زورگویى مىکنند و تحکم خود
را ب ��ه ق ��رآن مجید مس ��تند میکنن ��د» (مصطف ��وی)1381 ،؛ «حکم اولیه اس�ل�ام براى
همگان حکمى اصلى و قاطع و طبق عدالت و فطرت است و این است که خود زن و
م کنند و هریک قسمتى
ش ��وهر با آزادى و رضایت کامل امور خانه را میان خود تقس���ی 
را بهعهده بگیرد» (مصطفوی.)1381 ،

نمونه متن

مضمون پایه

ارضای متقابل غریزه
جنسی

پایداری خانواده

«رفت ��ار زوجین گاهی س ��بب میش ��ود که س ��وءظنهای بیج ��ا بهوجود بیای���د .فرقی
پرهیز از تحریک
نمیکند .ا گر س ��وءظنی ایجاد ش ��ود چه مس ��تند و چه ناشی از وس ��واس یا توهمات و
حسادت طرف
تصورات اثر س ��وء خودش را بهجا میگذارد مانند گلولهای که بهصورت س���هو یا عمد
مقابل
از لوله تفنگ بیرون میآید» (آیتاهلل خامنهای( .)90/10/14 ،بانکیپورفرد)1394 ،

«باید در مورد مسئله زن نگاه جامع داشتهباشیم و این نگاه جامع در اسالم هست.
زن باید هم همس ��ر و مادر خوبی باش ��د و هم در فعالیتهای اجتماعی ش���رکت کند.
درزمین ��ه نق ��ش اجتماعی زنان باید از افراط و تفریطه ��ا دور بود» (آیتاهلل خامنهای،
)86/4/13؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،از نظر اس�ل�ام خلقت زن و کیفیت وجود او مانند دیدگاه اسالم
م ��رد اس ��ت ،ب ��رای زن روح الهی و انس ��انی خاص ��ی قرار داده -ش ��ده اس���ت ،زن حق نسبت به زن
مالکی ��ت دارد ،زن از پ ��در ،مادر ،ش ��وهر و از فرزندان خود ارث میب ��رد ،عبادت زن در
پیشگاه حق مانند عبادت مرد ارزش دارد ،زن کاالی شهوت نیست بلکه شریک مرد
و عامل بقا ،نوع و تشکیلدهنده نیمی از زندگی است» (انصاریان.)1385 ،

پایداری خانواده

شناخت
«در قدی ��م بعض ��ی مرده ��ا خ ��ود را مال ��ک زن میدانس ��تند» (آی� �تاهلل خامن���های،
دیدگاههای
)73/12/11؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،ددمنش ��ی مردم جاهلی تاریخ نسبت به جنس
متحجرانه درباره
زن بسیار شگفتآور است» (انصاریان.)1385 ،
زنان

احیای کرامت زنان و مقابله با تفکرات فمنیستی و متحجرانه

شناخت
«این فمینیستهای امروز دنیا با ادعای دفاع از حقوق زن وارد میشوند .به نظر من
دیدگاههای
حقوق زن را نمیشناس ��ند؛ زیرا حق امری انتزاعی نیس ��ت .حق منش ��أ طبیعی دارد»
فمنیستی درباره
(آیتاهلل خامنهای( .)78/12/22 ،بانکیپورفرد)1394 ،
زنان
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الف) جلوگیری از آزادیهای جنس ��ی و رعایت حدود و مرزها« :اس�ل�ام میخواهد این
پش ��توانه (غریزه جنس ��ی) را از خانواده نگیرد .اسالم میخواهد این انسانها بیرون از
محی ��ط خانواده این غریزه را اش ��باع نکنند تا نس ��بت به خان ��واده بیقید و بیاعتنا و
الابالی بش ��وند .بنابراین ،جلوی راه را سد میکند» (آیتاهلل خامنهای)76/12/18 ،؛
(بانکیپورفرد« )1394 ،خالصه فس ��ادى که در میان مرد و زن پیدا مىشود دو عامل
دارد :جلوهگرى زن و نگاهکردن مرد .قرآن کریم هر دو دس ��ته را در دو آیه پشتسرهم
بهطور مساوى منع کرده است» (مصطفوی.)1381 ،
ب) لزوم معاش ��قه و پیشنوازی قبل از رابطه جنسی« :معاشقه یعنى ،عشقبازى زن
و ش ��وهر با یکدیگر؛ یعنى تحریک غریزه جنسى یکدیگر؛ یعنى انجام مقدمات آمیزش
راهکارهای
و جماع تاحدى که زن و ش ��وهر در عمل آمیزش ��ى که خلق و آفریننده آنها ایشان را به
اسالم برای
آن عمل دس ��تور داده است و آلت و ابزارش را در اختیارشان گذارده است کمال لذت
ارضای متقابل
را ببرند»( .مصطفوی)1381 ،
میل جنسی
ج) پا کیزگی و آراس ��تگی همس ��ران در برابر یکدیگر« :بعضیها هس ��تند که کجسلیقگی
میکنن ��د و ب ��رای شوهرهایش ��ان آرای ��ش نمیکنن ��د .وقت ��ی مهمان ��ی میرون���د آرایش
میکنن ��د .ن ��ه به عک ��س بکنید .مرد ه ��م برای زنش آرای ��ش بکند .ای ��ن حدیث دارد.
موه ��ای ژولی ��ده ،نمیدانم ریش اصالح نکرده ،س ��ر و وضع کثی ��ف ،اینجوری نروند
پهلوی زنهایش ��ان» (آیتاهلل خامنهای)64/7/2 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،موضوع
نظافت از اهم مس ��ائل اس�ل�امى است و بیش از یک هزار و هشتصد آیه و روایت درباره
آن وارد شدهاس ��ت .درباره مس ��وا ک و دهان را نظیف و خوشبو نگهداشتن در اسالم
تأ کید بیشترى شدهاست به طوریکه  83روایت تنها در کتاب وسائل الشیعه رسیده
است» (مصطفوی.)1381 ،

مضمون
اصلی

مضمون
فرا گیر
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ارتباط صحیح زوجین و خانوادهها

«سفارش من به زن و شوهر آن است که براساس  23آیه از آیات قرآن نسبت به اقوام
خود و اقوام یکدیگر احترام را رعایت کنند و با آنها رفتوآمد کنند و از ایشان به منزل
خود دعوت کنند و با مال و ثروت خویش ا گر دارند به حکم قرآن درصورت نیاز به آنها
ارتباط صحیح هر
کمک کنند» (انصاریان)1385 ،؛ «بعضى از نادانان گمان مىکنند وقتی با زنى ازدواج
یک از زوجین با
کردند باید آن زن از پدر و مادر و فامیلش ببرد و تنها به او بپیوندد .این تنگنظریها
خانواده خود و
خالف اس�ل�ام اس ��ت و حا کى از نفهمیدن حقیقت و روح مقررات اس�ل�ام .زن یا شوهر
همسر
ا گر عاقل باش ��د طورى با همس ��ر خود بامحبت و خوشرویى رفتار مىکند و بهقدرى
در خانه دلس ��وزى و فدا کارى مىکند که همسرش نزد او بودن را بر همه چیز ترجیح
دهد» (مصطفوی.)1381 ،

پایداری خانواده
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ال ��ف) تالش برای افزایش محبت بین زوجین« :والدین دختر و پس���ر باید بهطور دائم
همتش ��ان این باشد که این را نس ��بت به دیگری بامحبت کنند .ا گر هم چنانچه یک
چیزی دیدند از طرف مقابل که برایش ��ان خوش ��ایند نبود آن را برای فرزند خودش���ان
ذ ک ��ر نکنند» (آیتاهلل خامن� �های)71/6/31 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،پند و اندرز باید
از روى دلس ��وزى و خیرخواهانه و خداپسندانه باش ��د .آنها باید ا گر از عروس و داماد
کممه ��رى و بىاحترامى دیدند بر جوانى و کمس ��الى آنها حمل کنند نه بر بىتربیتى و
نفهمى ایش ��ان .باید به روى بزرگوارى خود نیاورند و سخن توهینآمیز آنها را نشنیده
بگیرند و عمل تحقیرآمیزشان را ندیده انگارند» (مصطفوی.)1381 ،
ب) پرهیز از دخالتهای بی جا« :مبادا بعضیها با دخالتهای خودش���ان ،بعضیها ایفای نقش
با کمظرفیتی و خوی بچگی خودش ��ان این بنای مستحکم را به اندکچیزی متزلزل مناسب والدین
زوجین
کنن ��د» (آی� �تاهلل خامن� �های)75/2/17 ،؛ (بانکیپورف���رد« )1394 ،در اینج���ا گاه���ى
اتف ��اق مىافتد که فامیل یکى از زن و ش ��وهر خام و مغرور هس���تند .آنها بهجاىاینکه
راهنمایى کنند دخالت ناروا مىکنند ،تحقیر مىکنند ،بزرگى مىفروش���ند و مشکلى را
که نمىگشایند بلکه ایجاد مشکل هم میکنند» (مصطفوی.)1381 ،
ج) مقابل ��ه ب ��ا ازدواجه ��ای اجباری»« :چهطور میش ��ود اج���ازه داد دخترانی را بدون
رضای ��ت خودش ��ان به خان ��ه مردانی بفرس ��تند که ب ��ه آنها هی���چ عالق���های ندارند؟»
(آی� �تاهلل خامن� �های)74/7/27 ،؛ (بانکیپورفرد« )1394 ،پ���در و مادر حق ندارند در
ازدواج ،دختری را که فرزندش ��ان نمیپس ��ندد به او تحمیل کنند و حق ندارند کسی
را که دختر نمیپسندد وی را به زور وادار به ازدواج با او کنند» (انصاریان.)1385 ،

احیای کرامت زنان و مقابله با تفکرات فمینستی و متحجرانه

«این مس ��ئله ک ��ه زن بهس ��مت معرفت ،عل ��م ،مطالع���ه ،آ گاهی ،کس���ب معلومات و
معارف حرکت کند باید در میان خود بانوان خیلی جدی گرفته شود .دیگر اینکه نظر
اس�ل�ام درمورد حقوق زن و حقوق مرد باید تبیین ش ��ود .یک نکته دیگر که باید مورد راهکارهای
توجه باشد دفاع اخالقی و قانونی از زن بهویژه در داخل خانواده است ()76/7/30؛ جلوگیری از
راه ��کار دیگ ��ر باالرفتن س ��طح فکر جامع ��ه بهطور ع ��ام اس���ت» (( )74/8/22آیتاهلل تعدی به حقوق
زنان
خامنهای)( .بانکیپورفرد« )1394 ،بر پدران و مادران عزیز اس���ت که نس���بت به ظهور
کماالت در دخترانش ��ان بیشاز  پیش دقت کنند و بر ش���وهران است که حقوق آنان را
با کمال وقار و ادب رعایت کنند» (انصاریان.)1385 ،

پایداری خانواده

«از نظر اس�ل�ام زن مهمان محترمى اس ��ت که از جنبه احترام مهمان است و از جهت
دخال ��ت در امور زندگی ش ��ریک صاحبخان ��ه و از نظر امور داخلى ،مدیر و سرپرس���ت
و وقت ��ى بچهدار ش ��ود م ��ادر خانواده و مادر اجتماع اس���ت و بلک���ه زن خوب ملکهای
دیدگاه اسالم
اس ��ت در کندوى عس ��ل خانواده .از نظر اس�ل�ام خوب اس���ت که زن در مرحله اول در
نسبت به زن
خان ��ه و در مرحل ��ه دوم با حفظ عفاف در خارج به کارى مناس���ب خلقت و نهاد خود
مش ��غول باش ��د و به جاى س ��رگرمىهاى زیانآور و بیه���وده و بىثمر ب���ه کارى مفید و
مثبت بپردازد»( .مصطفوی)1381 ،

مضمون
اصلی

مضمون
فرا گیر

 .1 -3مضمون  :1خدامحوری در خانواده
ریش���ه فروریختن خانواده در فرهنگ و تمدن غربی در مبنای نظری آن یعنی ،اومانیس ��م یا
خودبنیادی بش���ر و اصالت نفس���انیات و خودمحوری بهجای خدامحوری نهفته اس ��ت که
نتیج���های جز رش���د انانیته���ا و خودخواهیها ندارد .ب���ا چنین دیدگاهی بق���ای خانواده و
بهرسمیتش���ناختن حقوق و وظایف افراد و مراتب الهی غیرممکن اس���ت .بههمین دلیل،
احی���ای خانواده دینی و توحیدی و برگش���ت ب���ه خدامحوری و روح بندگی اساس���یترین راه
نج���ات خانواده اس���ت؛ زیرا در ن���گاه دینی خانواده وح���دت در عین کث���رت و کثرت در عین
وحدت اس���ت که در آن افراد با اینکه خودشان هستند ،جنبههایی از خود را با هدف حفظ
و بقای هس���ته توحی���دی خانواده از فردیت خ���ارج میکنند( .طاه� �رزاده )1388 ،ام���روزه خانواده
مدرن در درون خود با تناقضی آشکار مواجه شده است .تشکیل خانواده نیازمند پایبندی
محدودیتهاست ،درحالیکه گسترش ارزشهای مادی و مدرن در درون خانواده و توسعه
فردگرای���ی ،لذتطلب���ی ،کامجوی���ی و مصرفگرای���ی امکان غلب���ه ارزشه���ای جمعگرایانه را
کاهش میدهد .این تناقض میتواند تهدیدی برای بنیان خانواده باش���د (جمشیدیها ،صادقی و

ل���والآور .)1392 ،خداون���د متعال از افراد میخواهد که ازدواج خود را بر خدامحوری بنیان نهند و
از ازدواج با مشرکین اجتناب کنند ،حتی ا گر آنها را به شگفت میآورند (ر.ک ،.بقره .)221 :اهمیت
خدامحوری در خانواده آنقدر زیاد است که در انتهای تمامی آیاتی که در مورد روابط زوجین
اس���ت (ر.ک ،.بقره )227-242 :از آنها میخواهد که همواره در روابط خود خداوند را در نظر داش ��ته
باشند و بدانند که او به آنچه انجام میدهند ،آ گاه است (میرخانی .)1377 ،خداوند متعال در آیه
 128سوره نسا از زوجین میخواهد کههنگام اختالف تا آنجا که میتوانند راه صلح و سازش
و تقوای الهی پیش گیرند و بدانند که خداوند به آنچه انجام میدهند ،آ گاه است.
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ب���ه ارزشهایی مانند فدا کاری ،گذش���ت ،صداقت ،مس���ئولیتپذیری و ت���ندادن به برخی

نزدیکی به خدا ،تهذیب نفس و کسب فضایل اخالقی هدف غایی ازدواج در اسالم است
و زوجی���ن باید همدیگر را در این راه یاری کنند و یکدیگر را به تقوا ،عبادت ،اخالص ،امانت،
پا کیزگی و پا کدامنی و انجام کارهای خوب توصیه کنند( .ر.ک ،.طه132 :؛ مجلسی1403 ،هـ.ق.)117/43 ،
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 .2 -3مضمون  :2بنای رابطه بر محبت و دوستی
بناب���ر آیه  21س���وره روم ،مودت و رحمت بزرگتری ��ن هدیه خداوند به زوجی ��ن هنگام ازدواج
است .مودت یعنی ،محبت ،دوستی و عشق و رحمت یعنی ،ایثار .مودت سرچشمه رحمت
است و رحمت کمال مودت است .رحمت فراتر از دوستی است که ایثار و ازخودگذشتگی نیز از
لوازم آن است .مودت همان محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر شده است و در رفتار
متجلی میش���ود و بروز و ظهور مییابد( .ر.ک ،.مجلس���ی1403 ،ه���ـ.ق226/103 ،؛ کلین���ی رازی1401 ،هـ.ق)569/5 ،

علقه بهوجود آمده بین همسران علقهای اعتباری است که همسران باید در حفظ و تقویت
آن بکوشند .بقای محبت ،نیازمند تالش و ابتکار دوجانبه است؛ زیرا محبت امری دستوری
و فرمایشی نیست بلکه اخالق خوب ،رفتار مناسب ،محبت ورزیدن ،وفاداری ،رعایت حقوق
متقابل و عدم تخطی و تجاوز به آن و جلب اعتماد همسر مهمترین راهکارهای حفظ و تداوم
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپمالسا همان شهوژپ

محبت بین همس���ران اس���ت .زوجین نباید از طرف مقابل توقع محبت داش ��ت ه باشند بلکه
باید خودش���ان در ابراز محبت پیشقدم شوند؛ زیرا محبت بهطور طبیعی محبت میآفریند
و بیمحبتی مانند مرضی مس���ری است که به طرف دیگر هم سرایت میکند (بانکیپورفرد.)1394 ،
براس���اس آی���ه یازدهم س���وره فتح ،محبت ب ��ه خانواده باید تا جایی باش ��د که انس ��ان را از یاد
خداون���د و رضای���ت او و اجرای فرامینش غافل نکند (ر.ک ،.مجلس���ی1403 ،ه���ـ.ق .)100/77 ،بنابر آیات و
روایات اسالمی ،داشتن برخی ویژگیهای اخالقی مانند خوشگمانی ،احترام ،اظهار دوستی،
فروتنی ،وفاداری ،انصاف ،راستگویی ،نرمی ،بخشندگی ،رها کردن حسادت ،فراموشکردن
ی به مردم ،بیرغبتی به داش ��تههای مردم ،صلهرحم ،هدیهدادن و دس� �تدادن
بدیها ،نیک 
باع���ث محب���ت و دوس���تی میش���ود و ویژگیه���ای اخالق���ی مانن���د بدخوی ��ی ،عیبجوی ��ی،
خردهگیری ،ستیزهگری ،تنگچشمی ،افس ��ردگی ،تکبر ،کینهتوزی ،حسادت ،نیرنگبازی،
جویانشدن حال ،آفات محبت و دوستی است (محمدی ریشهری1395 ،؛ مصطفوی.)1381 ،

 .3-3مضمون :3سازگاری و مدارا
س���ازگاری یعن���ی ،پذیرش عیبه���ا ،نقصها و کاس���تیهای طرف مقابل در زندگی مش ��ترک
بهطوریکه در راستای حفظ و نگهداری کانون خانواده از امیال و خواستههای حتی بهحق
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خود چشمپوشی کنند و بهجای مردساالری و یا زنساالری خانوادهساالری را مبنای روابط

خود قرار دهند .برایناس���اس ،هر چیزی که باعث سستی ارکان خانواده شود ،نهی میشود
و س���ازشکاری و

کوتاهآم���دن از مواضع در محیط خانواده واجب میش���ود( .بانکیپورف���رد)1394 ،

خداوند در س���وره نساء بعد از تأ کید بر خوشرفتاری نس���بت به همسران میفرماید« :اگر به
جهاتی نس ��بت به زنان خ ��ود رضایت کامل ندارید از ابراز آن و بهکدورتکش ��اندن کان ��ون گرم خانواده

بپرهیزید و شیوه سازش و مدارا و معاشرت نیکو را مرام خود کنید» (نسا.)19 :
حدیث «جهاد املرأه حس���نالتبعل» از پیامبر؟ص؟ درباره اهمیت س���ازگاری زنان در خانواده
است و حسنتبعل که به معنای خوبشوهرداریکردن است یعنی ،حفظ گرمی ،صمیمیت
و آرام���ش خانواده باوجود س���ختیها و مش���کالت .نکته قاب���ل توجه در این زمین���ه تأ کید بر
س���ازگاری دوطرف���ه و متقابل زوجین اس���ت نه اینکه فقط زنان به س���ازگاری توصیه ش ��وند.
(بانکیپورف���رد )1394 ،م���دارا نی���ز به معنی نرمش رفت���ار و گفتار در ارتباط با دیگ���ران و تحمل برخی
و پیامدها و به الزام اخالق و مهر انسانی باشد .مدارای ناپسند آن است که بیهدف و ناشی
از زبونی و تحمل بیمارگونه و غیر الزم باش���د؛ این مدارا بهایندلیل ناپس���ند اس���ت که کمک
به

گناه و ظلم و جریس���ازی هتا کان و خود را در معرض بیآبرویی قراردادن اس���ت (خرمشاهی،

 .)1376در آموزه های اس�ل�امی نیز بارها به مدارا توصیه ش���ده اس���ت (ر.ک ،.فصلت34 :؛ آلعمران159 :؛

متقی هندی.)52/3 ،1397 ،
 .4-3مضمون  :4پایبندی به حقوق و وظایف متقابل
در دی���ن اس�ل�ام قوانین مرب���وط به خانه و خان���واده در دو بخش حق���وق و وظایف و اخالق و
فضایل بهصورت مبس���وط و مشروح آمده اس���ت .طبیعت خانواده با احکام آمرانه سازگاری
ندارد و ا گر بهجای جریان سنتهای خوب و ایجاد روابط مرضیه فقط از ابزار حقوق استفاده
شود ،بنای خانواده از درون تهی میشود و زن و مردی که انس و الفت متقابل را پایه زندگی
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نامالیمات اس���ت .مدارای پسندیده آن است که بهاندازه و بهجا و با سنجیدن همه جوانب

خ���ود قرار دادهاند مانند دو مدعی و متخاصم در مقاب���ل یکدیگر قرار میگیرند( .میرخانی)1377 ،

براساس ماده  1102قانون مدنی با تحقق زوجیت ،طرفین به انجام وظایف همسری و رعایت
حقوق دیگری ملزم میشوند و قصور هر یک با اصل حفظ کرامت انسانی منافات دارد.
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 .1-4-3راهکارهای شناختی و رفتاری اسالم برای ایجاد سازگاری و مدارا

شناخت آیات و روایات موجود در این زمینه ،توجه به منافع بلندمدت آن ،آموزش زنان در
اس���تفاده از تواناییهای ذاتی خود در این زمینه ،رفتار معکوس و تکرار و تمرین آن ،ارزیابی
خود با پیمانبس���تن ،مراقبه ،محاس���به ،تغافل و الگوس���ازی از مهمترین راهکارهای اسالم
ج و در تدوین بسته آموزشی
برای ایجاد س���ازگاری و مداراس���ت که از منابع اسالمی اس���تخرا 
استفاده شده است.
 .2 -4-3تفاوتهای ذاتی منشأ تفاوت در حقوق و وظایف

نگاه اس�ل�ام به جنس���یت نگاهی درجهدو اس���ت؛ نگاه اول و درجهیک به انس ��انیت است که
جنسیت هیچ نقشی در آن ندارد .در دیدگاه اسالمی همه مقامات معنوی و درجات انسانی
بین زن و مرد بهطور مس���اوی تقسیم شده اس���ت( .ر.ک ،.احزاب35 :؛ آل عمران )195 :زوجین مکمل
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپمالسا همان شهوژپ

یکدیگرند و هر دو به یکدیگر احتیاج دارند؛ زن مایه آرامش مرد و مرد مایه آسایش زن است.
ای���ن دو در بعض���ی از ویژگیها متفاوتند؛ زیرا هر کدام وظیف���های دارند که دیگری نمیتواند
انجام دهد (ر.ک ،.بقره228 :؛ بانکیپورفرد.)1394 ،
اول) وظایف اختصاصی مرد در خانواده
الف) مدیریت و سرپرستی خانواده

براس���اس آی ه  34سور ه نس���ا ،وظیفه مدیریت و سرپرستی خانواده با مردان است .آیات قرآن
کریم ش���اهد بر این اس���ت که این سرپرستی بر ضوابط و اصولی مبتنی است که آزادی همسر
و فرزندان را نیز در چارچوب ش���ر ع و عرف جامعه تأمین میکند (ر.ک ،.نس ��اء 19 ،3 :و ( .)135ساالریفر،

 )1385آیتاهلل خامنهای میفرماید:
در دین اس�ل�ام ای ��ن حق به این معنا نیس ��ت که زن باید در هم ه امور تابع ش���وهر
باش ��د؛ باالخره دوتا ش ��ریک و دوتا رفیق هس ��تید .یکجا مرد کوتاه بیاید و یکجا زن
کوت ��اه بیاید .یکی اینجا از س ��لیقه و خواس ��ت خ ��ود بگذرد و دیگری در ج���ای دیگر ،تا
بتوانید با یکدیگر زندگی کنید( .بانکیپورفرد)1394 ،

برخی مردان از این حکم اس�ل�ام س���وء اس���تفاده میکنند ،بر زنان خود تحکم و زورگویى
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دارند و تحکم خود را به قرآن مجید مستند میکنند( .مصطفوی)1381 ،

ب) تأمین مخارج اقتصادی همسر و فرزندان

تأمین مخارج اقتصادی همسر و فرزندان برعهده مرد است( .ر.ک ،.بقره233 :؛ طالق )6 :دین اسالم
ارزش تالش برای کس���ب روزی حالل برای خانواده را با ارزش جهاد در راه خدا برابر میداند
(کلینی رازی1401 ،هـ.ق .)88/5 ،از دیدگاه اس�ل�ام ،زن در تأمین اقتصادی خانواده مس���ئولیتی ندارد
هرچند درآمد زیادی داش���ته باش���د .زن اس���تقالل اقتصادی دارد و برای مصرف اموال خود
بهطورکامل آزاد است .البته زن نیز باید با هماهنگی همسر خود عمل کند و بهگونهای رفتار
نکند که انسجام خانواده با مشکل روبرو شود (ساالریفر.)1385 ،
نکته قابل توجه درباره حقوق زنان آن است که حق کرامت الهی زن ،باالترین حقوق زن
اس���ت که در جهان مدرن هرگز شناخته نشده و امروز وقت شناختهشدن آن است .احترام
به زن آن است که به او فرصت داده شود تا نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی را که
راهکار حقیقی رفع مظلومیت از زنان اس���ت( .بانکیپورفرد )1394 ،در روایت آمده اس���ت« :همانا
زن ،مباش���ر ام���ور و کارپرداز ش���ما نیس���ت که همه امور را ب���ه دوش او بیندازی���د و بعد هم او
را مواخ���ذه کنید» .آیتاهلل خامن���های میفرماید« :گاهی مردها با بداخالق ��ی و تحمیل کارهای

س ��خت ب ��ر زن و با توقع ��ات زیادی و با تحقیر این منبع انرژی را از دس ��ت خودش ��ان خ ��ارج میکنند»
(بانکیپورفرد .)1394 ،آیتاهلل خامنهای راهکارهای جلوگیری از تعدی به حقوق زنان را در چهار
راهکار زیر خالصه میکند:
 اهمیتدادن خود بانوان به حرکت بهس���مت معرف���ت ،علم ،مطالعه و آ گاهی بهجایاهمی���تدادن ب���ه آرایش ،تجمالت ،تب���رج و خودنمایی؛ زیرا همه اینها خود نش���انههایی از
مردساالری است؛
 -تبیین درس���ت حقوق زن و حقوق مرد در اس�ل�ام تا بر همگان روشن شود که علت این

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپمالسا همان شهوژپ

خدای متعال در او گذاش���ته اس���ت ،شکوفا کند و احترام و ا کرام زن در محیط خانواده تنها

تفاوت بهدلیل تفاوت طبیعت و فطرت انسانی زن و مرد و براساس مصالح جامعه است؛
 برخورد سخت قانونی و اخالقی جامعه و پیشبینی مجازاتهای سنگین برای کسانیکه تعدی به زنان را حق خود میدانند؛
 -باالرفتن سطح فکری کل جامعه:
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«البت ��ه بای ��د گفت که هر حرکتی که ب ��رای دفاع از زنان انج ��ام میگیرد باید رک���ن اصلی آن رعایت
عفاف زن باشد؛ زیرا عفت در زن وسیلهای برای تعالی و تکریم شخصیت اوست» (خامنهای.)76/7/30 ،
(بانکیپورفرد)1394 ،

دوم) وظایف اختصاصی زن در خانواده
الف) پذیرش ریاست مرد در خانواده

در آی ه  34س���ور ه نساء مردان سرپرست زنان معرفی شدهاند .پیامبر؟ص؟ نیز اطاعت از شوهر
در خانواده را جزء حقوق شوهر معرفی میکند( .کلینی رازی1401 ،هـ.ق)514/5 ،

ب) پا کدامنی و وفاداری نسبت به شوهرو حفظ اموال شوهر

در دیدگاه اس�ل�امی بر زن واجب اس���ت که عفیف و پا کدامن باشد .این پا کدامنی ،وظیفه
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دینی و اس�ل�امی زن است ،ولی بخشی از حقوق مرد نیز است( .نساء )34 :در روایات اسالمی نیز
به این حق توجه شده است (ر.ک ،.کلینی رازی1401 ،هـ.ق.)507/5 ،

ج) کسب اجازه برای خروج از خانه

از دیدگاه اسالم کسب اجازه زن برای خروج از خانه از وظایف اختصاصی زن است .البته مرد
حق ندارد برای قدرتنمایی و به دلخواه خود همس���رش را از بیرون رفتن از منزل نهی کند.
ش���اهد این مدعا نیز آیاتی اس���ت که در آن مردان به حس���ن معاش���رت با زنان ملزم شدهاند.
(ر.ک ،.بق���ره228 :؛ ط�ل�اق )6 :آی���تاهلل خامنهای این اج���ازه را یکی از رموز قوانین اس�ل�امی و موجب
پایداری خانواده میداند (بانکیپورفرد.)1394 ،

سوم) حقوق مشترک همسران از دیدگاه اسالم
الف) برآوردن نیاز جنسی همسر

از دیدگاه اس�ل�ام ارضای نیازهای جنس���ی زن و م���رد یکی از مهمترین اهداف ازدواج اس ��ت.
دین اسالم آموزههای مفید و ارزندهای برای بهبود کیفیت رابط ه جنسی همسران و برآوردن
کامل نیاز جنسی آنها دارد.
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ب) خوشرفتاری با همسر

دومی���ن وظیف���ه و مس���ئولیت مش���ترک زن و م���رد داش���تن رفتار شایس���ته و نیک ��و و یا همان

خوشرفتاری با همس���ر اس���ت که در قرآن مجید از آن به معاشرت به معروف یاد شده است.
(ر.ک ،.نسا19 :؛ طالق)2 :

 .5 -3مضمون :5پایبندی به اخالق اسالمی در خانواده
پایبندی زوجین به آموزههای اخالق اس�ل�امی از دیگر مضامین اصلی در شناس���ایی عوامل
پایداری خانواده اس���ت .اخالق اس�ل�امی در رواب���ط زن و مرد بهویژه در داخ���ل خانواده باید
رعایت ش���ود( .ر.ک ،.بانکیپورفرد )1394 ،زن و ش���وهر س���خن و کالمش���ان با یکدیگر باید آمیخته به
عش���ق و محبت و بیان عاطفه و احس���اس و جلوه ش���عور و عقل و وجدان و انصاف باش ��د و
از ق���ول ع���دل (ر.ک ،.انع���ام ،)152 :قول حس���ن (ر.ک ،.بق���ره ،)83 :قول لی���ن (ر.ک ،.طه ،)44 :قول میس ��ور
(ر.ک ،.اس���را )28 :و قول احس���ن (ر.ک ،.فصلت )33 :اس���تفاده کنند (انصاری ��ان .)1385 ،پیامبر؟ص؟ بهترین
م���ردان را کس���ی میداند که با همس���رش خوشرفتار باش���د و خوشرفتاری را نش���ان ه کمال
در آیات قرآن و روایتها به آن تأ کید ش���ده اس���ت آداب و ش���یوههای رفتاری مناسب در یک
جامعه اس���ت که عقالی آن بهرسمیت میشناس���ند یا هر عملی است که افکار عمومی آن را
رفتاری شناختهش���ده و مأنوس میدانند و با ذائقه اهل هر اجتماعی س���ازگار است (طباطبایی،

 .)348/2 ،1394مهمتری���ن نمودهای خوشرفتاری با همس���ر که نقش مهمی در کیفیت روابط
زناش���ویی دارد ،احترام متقابل ،گذش���ت ،خوشگمانی و پرهیز از پرخاش���گریهای کالمی و
فیزیکی و خودبرتربینی است.
 .6-3مضمون :6ارضای جنسی متقابل
یکی از دالیل عمده بروز ناس���ازگاریهای زناش���ویی ،رابط ه جنس���ی ضعیف و نا کارآمد است.
(هالفورد )1384 ،رضایت همس���ران از روابط جنس���ی نیز با میزان باالی رضایت از رابطه زناشویی
همراه است (شاهسیاه .)1387 ،دین اسالم زنان و مردان را به برآوردن نیازهای جنسی یکدیگر ملزم
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ایمان میداند (ر.ک،.مجلس���ی1403 ،هـ.ق .)378/71 ،از نظر عالمه طباطبایی معاش���رت بهمعروف که

میداند و این حق را جزء حقوق مش���ترک آنها میداند (س ��االریفر .)1385 ،از دیدگاه اسالم غریزه
جنس���ی تمایلی طبیعی ،موهبتی الهی و نیرویی طبیعی و فطری اس���ت که ارضای صحیح و
مشروع آن الزم است .پیوند زناشویی ،فرمان خدا ،بنیادی محبوب و پسندیده و راهی برای
ارضا ،هدایت و نظمدادن به این تمایل باطنی اس���ت (بهش���تی .)1384 ،اس�ل�ام به رابط ه جنسی

63

همس���ران نگاهی مثبت دارد و نهتنها احس���اس گناه را در آنها از بینمیبرد بلکه زمین ه لذت
و کس���ب آرامش بیش���تر از این روابط را فراهم میکند .در دیدگاه اسالم ،میل جنسی تمایلی
بس���یار قدرتمند و س���رکش در انس���ان اس���ت که نیاز به هدایت و تعدیل دارد و باید از هرگونه
افراط و تفریط در آن جلوگیری شود (بهشتی .)1384 ،میل جنسی باید کنترل و مهار شود؛ امر به
کنترل نگاه به زنان و مردان (ر.ک ،.نور ،)30-31 :امر به زنان برای پرهیز از عشوهگری و دلربایی (ر.ک،.

احزاب )32 :و امر به رعایت حجاب و پوشش (ر.ک ،.احزاب )59 :از مفیدترین و ضروریترین راههای
کنترل و مهار میل جنسی است .دین اسالم برای بهبود عملکرد جنسی همسران رهکارهای
متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :آراس���تگی متقابل همس���ران ،لزوم پیشنوازی در
رابطه جنسی و توجه به نقاط حساس حسی و جنسی زنان ،لزوم نقش فعال و بانشاط زنان
در رابط ه جنسی ،پرهیز از آزادیهای جنسی و رعایت حدود و مرزها.
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 .7 -3مضمون  :7ارتباط صحیح زوجین و خانوادههای اصلی آنها با یکدیگر
تع���ارض ب���ا خانواده همس���ر و بهوی���ژه مادرش���وهر موضوعی اساس���ی در بح ��ث تعارضهای
زناشویی در کشورهای جمعگرا و پایبند به اصول اشترا کی در زندگی و فرهنگهای وابسته
ب���ه آبا و اجداد اس���ت .در ایران نی���ز در تحقیقات متعدد انجامش���ده درباره بررس ��ی عوامل
ناپایداری خانواده ،تعارض با خانواده همسر جزء پنج عامل اول طالق است( .چراغی ،مظاهری،
موتابی و پناغی)1396 ،

 .1 -7 -3مهارتهای ارتباط با خانواده اصلی در دیدگاه اسالمی

در بس���یاری م���وارد ،علت اصلی ناس���ازگاری و تع���ارض زوج با خانواده همس ��ر ،ع ��دم ارتباط
زوجین با خانواده اصلی خودش���ان اس���ت که همین عامل بهتدریج سبب تعارض زوجین با
خانواده یکدیگر نیز میش���ود .بنابراین ،زوجین بای���د از مهارتهای ارتباط با خانواده اصلی
آ گاه باشند.
اول) احترام به والدین

آموزههای اسالمی برای حفظ احترام والدین در روابط
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کالمی (ر.ک ،.اسراء )23 :و غیرکالمی (ر.ک،.

اس���راء )24 :بس���یار غنی اس���ت .حفظ و رعایت احترام خانواده اصلی از سوی فرزندان به صورت
غیرمستقیم باعث حفظ احترام آنها از سوی همسر میشود.

دوم) رازداری در برابر خانواده اصلی

براساس آیه  188سوره بقره ،زن و شوهر باید رازدار یکدیگر باشند و عیوب یکدیگر را بپوشانند.
سوم) عایت همزمان حقوق خانواده اصلی و حقوق همسر

زن و ش���وهر پس از ازدواج با دونوع وابس���تگی عاطفی روبهرو هس���تند :وابس���تگی به والدین
و اعضای خانواده اصلی و وابس���تگی به همس���ر .بهطور معمول ،اف���رد در رویارویی با این دو
وابس���تگی دچار تعارض میش���ون ،بهویژه وقتی طرف مقابل در این روابط بهدنبال انحصار
ف���رد باش���د .راهکار حل تع���ارض در این وضعیت این اس���ت که زن و مرد ب���ا رعایت همزمان
حقوق خانواده اصلی و حقوق همس���ر سبب ایجاد توازن در این وابستگی شوند( .بارباز ،پرچم و

فاتحیزاده )1393 ،حقوق والدین بر فرزندان در آیات  180و  215س���وره بقره ،آیه  11س���وره نسا و آیه
 23سوره اسراء به تصریح بیان شده است.

اول) خوشبینی و مثبتنگری

یکی از مهمترین علتها و بس���ترهای زمینهس���از عدم س���ازگاری با خانواده همسر چگونگی
ش���ناخت ،نگرش ،اس���ناددهی و پردازش اطالعات توس���ط فرد است( .ده دس ��ت ،کاظمیان و باقری،

1395؛ قاس���می ،اعتمادی و احمدی )1395 ،آراس���تگی زن و ش���وهر به فضیلت اخالقی خوشبینی که در
آموزهه���ای برگرفته از ق ��رآن و حدیث نقش محوری در رضایتبخش���ی روابط بینفردی دارد
یکی از مهمترین راهکارهای اسالم برای برقراری رابطه رضایتبخش با خانواده همسر است.
دوم) محبت به خانواده همسر

رابط���ه رضایتبخ���ش ب���ا خان���واده همس���ر برپای���ه دوس���تی و محبت بنا میش���ود؛ زی ��را یکی
از اصلیتری���ن عناص���ر دی���ن اس�ل�ام محبت اس���ت .در اس�ل�ام محبت بیش���ترین نق���ش را در
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 .2-7-3راهبردهای اسالمی در برقراری روابط رضایتبخش با خانواده همسر

ساماندهی جامعه آرمانی انسانی دارد و عنصر محبت مؤثرترین عامل در تحقق برنامههای
این دین است( .محمدی ریشهری)1395 ،

سوم) رعایت اخالق اسالمی در رابطه با خانواده همسر

رعای���ت اخ�ل�اق اس�ل�امی و مصادیق آن مانند گذش���ت ،احت���رام متقاب���ل ،خوشبینی ،حلم
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و پرهیز از پرخاش���گری ،فروتن���ی و پرهیز از خودبرتربینی از مهمترین راهکارهای اس�ل�امی در
برقراری ارتباط رضایتبخش با خانواده همسر است.
چهارم) سازگاری و مدارا با خانواده همسر

سازگاری و مدارا با خانواده همسر از مهمترین اصول برقراری ارتباط رضایتبخش با آنهاست؛
زیرا بدون س���ازگاری و مدارا وجود هرگونه کاس���تی و عیبی در خانواده همسر و یا هر تفاوتی با
آنها میتواند زندگی زناشویی را به صحنه نزاع تبدیل

کند( .قاسمی ،.و همکاران)1395 ،

پنجم) شناخت حقوق والدین بر فرزندان

گستردگی وظایف فرزندان نسبت به والدین تا پایان عمر والدین و حتی پس از مرگ آنهاست.
از دیدگاه اس�ل�ام ،فرزند پس از تش���کیل خانواده باز هم نس���بت به والدین ،مس ��ئولیتهای
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مختل���ف حمایت���ی ،اقتصادی و روان���ی دارد( .ر.ک ،.بق ��ره180 :؛ بقره215 :؛ نس ��ا11 :؛ اس���راء )23 :متأس ��فانه
برخی بدون توجه به س���فارش خداوند در مورد رس���یدگی به والدین از رس ��یدگی همسر خود
به والدینش جلوگیری میکنند .جلوگیری از رس���یدگی همس���ر به والدی���ن مانند جلوگیری از
اجرای حکم خداست (بارباز ،.و همکاران .)1393 ،در  23آیه از آیات قرآن سفارش شده است که زن
و شوهر نسبت به اقوام خود و اقوام یکدیگر احترام را رعایت کنند ،با آنها رفتوآمد کنند ،آنها
را به منزل خود دعوت کنند و با مال و ثروت خود به آنها کمک

کنند (انصاریان.)1385 ،

ششم) ایفای نقش مناسب والدین زوجین

هنگام بروز اختالف بین زوجین ،والدین باید بدانند که وساطت آنهامیتواند نقش مؤثری
در بهبود روابط و حل اختالفات داشته باشد .بنابراین ،باید با دلسوزی و خیرخواهی عمل
کنن���د و ب���رای اصالح روابط تالش نمایند( .مصطف ��وی )1381 ،قرآن کریم به نق���ش اثرگذار خانواده
و اطرافیان زن و ش���وهر در ش���روع و استمرار زندگی زناش���ویی و رفع اختالف اشاره کرده است
(ر.ک ،.نساء .)35 :مهمترین نقش والدین ایجاد محبت بین زوجین است (ر.ک ،.بانکیپورفرد.)1394 ،
پژوهشهای انجامش���ده درباره آسیبشناس���ی تعامل زوجین با خانواده همسر نشان
میدهد که دخالت و اعمال قدرت والدین زوجین از مهمترین آسیبهای روابط زوجین با
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خانواده همس���ر اس���ت که با نام مرزبندیهای نادرست و توزیع نامتناسب قدرت نامگذاری
میشود( .قاسمی ،.و همکاران1395 ،؛ افقری ،بهرامی و فاتحیزاده )1391 ،قاسمی و همکاران ( )1395در پژوهش

خود نشان دادهاند که مرزبندی نادرست ،عدم پذیرش عروس یا داماد و ویژگیهای اخالقی
نادرس���ت از جمله مش���کالت زوجین با خانواده همسر اس���ت .برای پایداری خانواده باید از
ازدواجهای اجباری که جلوگیری ش���ود .ازدواجهای اجباری عادتی جاهلی اس���ت که نباید
به اس�ل�ام و احکام آن نس���بت داده شود؛ زیرا اس�ل�ام چنین اجازهای را به هیچکس نمیدهد
(بانکیپورفرد .)1394 ،آیات  232و  234سوره بقره نیز بر این نکته تأ کید دارد.
 .4بحث و نتیجهگیری
س���یر صعودی ط�ل�اق در ای���ران بهوی���ژه در دههه���ای اخیر معل���ول عوامل روانش���ناختی و
جامعهش���ناختی متعددی اس���ت .از نظر جامعهشناس���ان هر کوشش���ی درباره تبیین طالق
و ناس���ازگاریهای زناش���ویی مس���تلزم توجه به ماهیت ازدواج و خانواده بهعنوان س���ازمانی
فرد بهاندازه پاس���خ به چرایی شکس���ت ازدواج و طالق اهمیت دارد .آنچه در یافتههای این
پژوه���ش قابلتوجه اس���ت توجه همزمان عوامل روانش���ناختی و جامعهش���ناختی مؤثر در
پایداری خانواده است .براساس تحلیل تماتیک انجامشده دباره عوامل پایداری خانواده،
هفت مضمون اصلی بهدس���ت آمد ک���ه برخی از آنها در هیچیک از نظری���ات غربی حوزه زوج
و خانواده دیده نمیش���ود و این ناش���ی از کاس���تیهای موجود در پیشفرضها و مبانی این
مکاتب اس���ت .برای مثال دیدگاه اسالمی برخالف دیدگاه غربی معتقد است که خرد بشری
برای رس���اندن انس���ان به کمال کافی نیس���ت؛ خرد بشری آن اس���ت که بفهمد دین خدا راه
رس���یدن به س���عادت است و عقل و خرد بشری برای تدبر در دین است .مکاتب غربی درباره
ریش���هیابی دالیل فروپاشی نهاد خانواده عوامل متعددی را برش���مردهاند و برمبنای هریک
از آنها مداخالت و راهکارهای متفاوتی پیش���نهاد ش���ده اس���ت ،ولی باتوجه به آمار و شواهد
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اجتماعی-فرهنگی است .بررسی تغییرات سازمانهای اجتماعی ساختاردهنده به تجارب

موجود افزایش نرخ طالق و فروپاش���ی خانواده در دهه گذش���ته در ایران و در سراس���ر جهان
بهح���دی بوده اس���ت که بهنظر میرس���د علل بحران خانواده در عصر امروز بس���یار س ��طحی
و س���ادهانگارانه اس���ت و از ریش���هها و سرچش���مههای اصل���ی مش���کل غفلت ش���ده اس ��ت و
روانشناس���ان و مش���اوران حوزه زوج و خانواده برای کارآمدی و اثربخشی در این حوزه الزم
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است از آن آ گاه باشند؛ زیرا غفلت از آن انسان را به دوری باطل و تالشی بیهوده میکشاند.
اولی���ن مضمون اس���تخراجی ،خدامحوری در خانواده اس���ت .برخ���ی از مضامین الگوی
بهدستآمده مانند خدامحوری در خانواده ،پایبندی زوجین به اخالق اسالمی ،سازگاری،
بنای رابطه بر محبت و رفاقت و پایبندی به حقوق و تکالیف در تقابل کامل با مؤلفه اصلی
فرهنگ غربی و مبنای نظری آن قرار دارد .ریشه فروریختن خانواده در فرهنگ و تمدن غربی
در مبنای نظری آن یعنی ،اومانیس���م یا خودبنیادی بش���ر ،اصالت نفسانیات و خودمحوری
بهجای خدامحوری نهفته اس���ت که نتیجهای جز رش���د انانیتها و خودخواهیها ندارد .با
ت ش���ناختن حقوق و وظای���ف افراد و مراتب الهی
چنین دیدگاهی بقای خانواده و بهرس���می 
غیرممک���ن اس���ت .در ن���گاه دینی خان���واده وحدت در عین کث���رت و کث���رت در عین وحدت
اس���ت که در آن افراد در عین اینکه خودش���ان هس���تند جنبههایی از خود را با هدف حفظ
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و بقای هس���ته توحیدی خان���واده از فردیت خارج میکنن���د( .طاه ��رزاده )1388 ،امروزه فردگرایی
افراط���ی تهدی���دی جدی برای حی���ات خانواده در ایران اس���ت که میتوان ��د موجب تخریب
ش عباسزاده و س ��عیدیعطایی و
همبس���تگی خانوادهها ش���ود (کاویانی ،.و همکاران .)1392 ،پژوه 
افش���اری ( )1394نی���ز بر این مضم���ون صحه میگذارد .نزدیکی به خدا ،تهذیب نفس و کس ��ب
فضایل اخالقی هدف غایی ازدواج در اس�ل�ام اس���ت؛ هدفی که در مکاتب غربی به آن توجه
نمیش���ود .ثنا گوییزاده ،اعتمادی ،احمدی و جزای���ری ( )1394نیز در پژوهش خود دریافتند
که مقوله هس���تهای در فرایند مش���اوره خانواده با جهتگیری اسالمی ،تعالی خانواده است.
پژوهشهای مختلفی نیز بر تأثیر دینداری و بس���تههای آموزشی مبتنی بر دین در پایداری
خان���واده صح���ه میگذارد ک���ه میتوان به پژوه���ش نوین و بهرام���ی ( ،)1395س ��االریفر (،)1395
طالییان و زهرا کار ( ،)1394دیوید و استافورد ،)2013( 1کاترونا ،راسل ،بارزت ،وسنر ،برایان،)2011( 2
اس���کرام ،مارش���ال ،هریس و لی ،)2012( 3فینچام ،اجیا و بچ ،)2011( 4الیسون باردت ،بلتفورد
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( ،)2010ب���راون ،اورباچ ،بارمیس���تر ،)2008( 1ارتینکال ،وانس���تویگن  ،)2006( 2لمبرت و دوالهیت
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( )2006اشاره کرد.
دومین مضمون اس���تخراجی ،بنای رابطه زناش���ویی بر محبت اس���ت .دین اسالم ریشه
در محب���ت خداون���د دارد و برپایه آن بنا ش���د ه اس���ت( .ر.ک ،.رض ��ی .)1384 ،از نظر اس�ل�ام محبت
بیش���ترین نق���ش را در س���اماندهی جامعه آرمانی انس���انی دارد و جامعه مطلوب در اس�ل�ام
جامعه مبتنی بر محبت اس���ت ،پس براس���اس دیدگاه اس�ل�امی روابط زوجین برپایه محبت
و دوس���تی بنامیش���ود (ر.ک ،.روم .)21 :محبت مهمترین عامل پایداری و گرمی خانواده اس ��ت.
اهمیت و ضرورت بنای رابطه بر محبت اس���ت و حفظ و بقای محبت نیازمند تالش و ابتکار
اس���ت و لزوم پیشقدمش���دن زوجین ب���رای ابراز محب���ت پایههای این مضمون را تش ��کیل
میده���د .وقتی زوجین بدانند که عالقه بهوجودآمده در پیوند زناش���ویی عالقهای اعتباری
ت از طرف
میرود و این حالت بیمحبتی و سردی به زوج دیگر نیز سرایت میکند .توقع محب 
مقابل بهجای پیشقدمش���دن برای ابراز محبت نیز در تعارضات زناشویی بسیار رایج است
و اصالح ش���ناخت زوجین در این زمینه در بهبود ارتباط آنها بسیار مؤثر است .پژوهشهای
ح���وزه زوج و خان���واده نیز از اهمیت این محور حمایت میکنند و ابراز فعاالنه محبت و س ��ایر
عواطف مثبت را با تداوم رضایتمندی از رابطه مرتبط میدانند و کمبود نزدیکی ،عش ��ق و
توجه را شاخصی از آشفتگی در رابطه میداند( .هالفورد )1384 ،پژوهش سلیمی ،کالنتر و گلزاری
( )1396و فوالدی و شاهنعمتی( )1394نیز نشان میدهد که نبود عشق و محبت کافی و عدم ابراز
فعاالنه محبت و سایر عواطف مثبت با نارضایتی زناشویی و طالق در ارتباط است.
س���ازگاری و مدارا س���ومین مضمون اصلی در پایداری خانواده در دیدگاه اس�ل�امی اس ��ت
که مؤلفهای ش���ناختی است .سازگاری زناشویی در دیدگاه اسالمی بهمعنای پذیرش عیبها،
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است ،درمییابند که حفظ و تداوم آن تالش و ابتکار فراوان میطلبد وگرنه بهتدریج از میان

نقصها و کاس���تیهای طرف مقابل در زندگی مش���ترک اس���ت بهطوریکه در راستای حفظ
و نگه���داری کان���ون خان���واده از امیال و خواس���تههای حتی بهحق خود چشمپوش���ی کنند
1. Brown, E., Orbuch, T. L., & Bauermeister, J. A.
2. Orathinkal, J., & Vansteewegen, A.
3. Lambert, N., & Dollahite, D.
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و بهجای مردس���االری و یا زنس���االری خانوادهس���االری را مبنای روابط خود قرار دهند و بر
همین اس���اس هر چی���زی که به سس���تی ارکان خانواده بیانجامد بهش���دت نهی میش ��ود و
ش و کوتاهآمدن از مواض���ع در محیط خانواده واجب تلقی میش���ود .مدارا نیز بهمعنی
س���از 
نرمش رفتار و گفتار در ارتباط با دیگران و تحمل برخی از نامالیمات است .پژوهشها نشان
میدهد که مشکالت زناشویی از آنجا آغاز میشود که هرکدام از زوجین از میزان برآوردهشدن
اعتقادات و معیارهای ارتباطی که درباره همسر و رابطه زناشویی خوب دارند ،ناراضی باشد.
وقتی روابط افراد در واقعیت با آنچه ایدهآل آنهاس���ت همخوان نباش���د به نارضایتی از روابط
صمیمانه منتهی میشود (الیس2010 1،؛ مهینترابی ،صاحبی و موسوی1390 ،؛ سلیمانیان و ریحانی.)1396 ،
ن اس���ت که هرچق���در هم زوجی ��ن در انتخاب
ض���رورت س���ازگاری و م���دارا در خانوادهای 
همس���ر دقتکنند ،همس���ران تفاوتهای فردی بس���یاری دارند که میتواند ناشی از عوامل
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بس���یار مانند پیش���ینه خانوادگی ،ویژگیهای ش���خصیتی ،هوش و ارزشها باشد .سازگاری
یعن���ی ،ایراد و اش���کال زوجی���ن ا گر قابل اصالح اس���ت ،اصالحش کنند و در غی ��ر این صورت
با آن بس���ازند .داشتن چنین شناختی نس���بت به تفاوتها ،عیبها ،نقصها و کاستیهای
همسر در زندگی مشترک عامل مهمی در پایداری خانواده است؛ زیرا تغییر شناختها نقش
مهم���ی در تغییر رفتارها و هیجانه���ا دارد .نکته قابلتوجه در اینزمینه تأ کید بر س ��ازگاری
دوطرفه و متقابل زوجین اس���ت نه اینکه فقط زنان به س���ازگاری توصیه ش ��وند .بنابر آیه 19
سوره نساء ا گر زن و مردی پس از پیوند ازدواج به عللی زوج خود را مطابق با معیارهای خود
نیافتند ،ولی بهدلیل مصالح خانواده و ارزشگذاری به اصول این پیوند باوجود میل باطنی
خویش کراهت و بیمیلی نس���بت به زوج خویش نش���ان ندادند و در حفظ این بنا و مصالح
آن کوش���یدند ،خداون���د بهدلیل توجه و گذش���ت و ترجیح مصالح خانواده بر خواس ��تههای
شخصی دریچهای از خیرات و برکات را بهروی آنها میگشاید .حا کمیت این فرهنگ قرآنی در
ایجاد همراهی و همدلی زوجین و هموار کردن مسیر زندگی تأثیر مستقیم دارد و آنها را یاری
میکن���د تا در بروز اختالفات و رخدادها عجوالنه تصمیم نگیرند و فرار را بر قرار ترجیح ندهند
و گسس���تگی را بر پیوس���تگی غالب نکنند بلکه چون رضایت حق را در اس ��تمرار و اس ��تحکام
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این پیوند میبینند ،در برقراری صلح و آشتی تالش میکنند و مقاوم و استوار مشکالت را از
پیش روی برمیدارند و بهجای جدایی ،انحالل و ازهمپاش���یدگی به ایجاد تفاهم و همدلی
فکر میکنند (میرخانی.)1377 ،
از مضامی���ن پای���ه و قابل توجه ک���ه در هیچیک از نظریههای دیگر حوزه خانواده نیس ��ت،
اس���تفاده زنان از ویژگیهای ذاتی خود اس���ت .زنان ویژگیهای فطری و خدادادی دارند که
باعث نفوذ هرچه بیشتر آنها بر مردان میشود که از زیباییهای طبیعی زنان و از اسرار آفرینش
است و باید بهطور هوشمندانه در راستای پایداری خانواده توسط زنان استفادهشود.
پایبن���دی زوجین به اخالق اس�ل�امی چهارمی���ن مضمون اصلی حاصل از تحلیل اس ��ت.
الزم���ه رضایتمندی زناش���ویی ش���کلگیری الگوهای رفت ��اری و ارتباطی ویژه میان همس ��ران
اس���ت .منظور از رفت���ار ،فرآیندهای س���ازگارانه ش���ناختی ،رفتاری و عاطفی اس ��ت که در طی
آماده بروز ناس���ازگاریهای زناش���ویی میکند (هالفورد .)1384 ،پرخاشگریهای کالمی و فیزیکی،
شناختهای منفی و تعصبات ادرا کی ،پاسخ به رفتارهای منفی همسر براساس مقابلهبهمثل
ی���ا تالفی بهجای عفو و

گذش���ت (هالف ��ورد )1384 ،و خودمحوری (گالس���ر و ماالرکی  ،1993 ،بهنقل از س���عیدی،

بهرامی و اعتمادی  )1385را میتوان مهمترین نقطهضعفهای موجود در این فرآیندهای سازگارانه
میان همس���ران دانس���ت .گذش���ت ،خوشبینی و مثبتاندیش ��ی ،احترام متقاب ��ل ،پرهیز از
خودبرتربینی و پرخاش���گری از پایههای مضمون پایبندی به اخالق اس�ل�امی در این تحلیل
اس���ت .نوابینژاد ( )1392نیز بر این نکته تأ کید دارد که باتوجه به اینکه الگوی ایرانی-اس�ل�امی
خانواده اخالقمحور است ،فرهنگسازی برای گسترش اخالق اسالمی در خانواده مهمترین
و کوتاهترین راهبرد نظری و عملی در طراحی الگوی مطلوب خانواده است.
پایبندی به حقوق و وظایف پنجمین مضمون حاصل از این تحلیل است .در دین اسالم
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تعام���ل همس���ران رخ میده���د و ب���روز نقطهضعفهای خاص���ی در این فرآیندها همس ��ران را

زن و مرد وظایف و مسئولیتهای مشترک و اختصاصی دارند که بهشدت عادالنه و متوازن
تنظیمش���ده اس���ت و باید بهدقت ش���ناختهش���ود .باید به وظایف زنان و مردان باهم اشاره
شود نه اینکه سنگینی کفه ترازو همیشه بهسمت زنان باشد .باید به مردان حقوقشان و به
زنان وظایفش���ان گفته شود .آنچه مسلم است شناخت این حقوق و وظایف سهمی زیادی
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در پای���داری خانواده دارد .باید گفت که در دین اس�ل�ام قوانین مربوط به خانه و خانواده در
دو بخش حقوق و وظایف و اخالق و فضایل بهگونهای مبس���وط و مش���روح بیان شده است؛
زیرا طبیعت خانواده با احکام آمرانه س���ازگاری ندارد و ا گر فقط از ابزار حقوق اس ��تفاده شود،
بنای خانواده از درون تهیمیشود و زن و مردی که انس و الفت متقابل را پایه زندگی خود
قرار دادهاند مانند دو مدعی و متخاصم در مقابل یکدیگر قرار میگیرند .اینجا توجه به منافع
فردی جای مصالح خانواده و منافع اجتماعی را میگیرد ،زن در مقابل اداره منزل دس ��تمزد
طلب میکند و به بدرفتاری و کجخلقی متوسل میشود و مرد نیز ادعای سلطه و حا کمیت
میکند و تالش دارد غلبه و اقتدار خود را به رخ طرف مقابل بکشاند .بنابراین ،باید گفت که
آش���نایی و روشنگری نس���بت به حقوق و آ گاهی از وظایف ا گرچه ممدوح و پسندیده است،
اما خانواده به چیزی بیش���تر از این نیازمند اس���ت و شرط س�ل�امت زندگی مشترک زن و مرد
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رهایی از غالف خودبینی و خودنگری است .اساس پیوند سالم نیز بر دیگرخواهی ،فدا کاری
و رعایت مصالح مشترک است (میرخانی.)1377 ،
پژوهش فوالدی و ش���اهنعمتی ( )1394توقعات نابهجای زوجین از یکدیگر را از عوامل مهم
است و بهنظر میرسد که آ گاهی زوجین از حقوق و تکالیف متقابل خود و تالش برای تفاهم
و درک متقاب���ل میتواند آن را برطرف کند .کمک و همکاری زوجین یکی از کدهای مضمون
پایبندی به حقوق و وظایف است .پژوهشها نیز نشان میدهد که ایفای نقش نامناسب و
فقدان حمایت متقابل یکی از عمومیترین شکایتهای زنان از رابطهشان و منبع بسیاری از
تعارضهای زناشویی است .این حمایت میتواند عملی یا عاطفی باشد( .هالفورد )1384 ،آیتاهلل
خامن���های نی���ز منظور از کمک را بیش���تر کمک روحی و معنوی میداند .از نظر ایش ��ان هدف
نهایی تش���کیل خانواده تعالی زوجین و رسیدن آنها به کمال حقیقی یعنی ،نزدیکی به خدا،
تهذیب نفس و کسب فضایل اخالقی است ،پس اصلیترین کمک زوجین به یکدیگر آن است
ک���ه یکدیگر را به تقوا ،عب���ادت ،اخالص ،امانت ،پا کیزگی ،پا کدامن ��ی و انجام کارهای خوب
توصیه کنند که این نشان از تفاوت ماهوی فلسفه ازدواج در اسالم با مکاتب غربی است.
وقتگذاشتن برای یکدیگر ازدیگر کدهای این مضمون است .براساس پژوهشها میزان
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کم فعالیتهای مشترک مثبت باعث فروپاشی رابطه میشود .فعالیتهای مشترک مثبت،

عاطف��� ه مثبت تولید میکن���د و باعث افزای���ش فعالیتهای صمیمانه جدید بین همس ��ران
میش���ود .میزان کم فعالیت مثبت در افراد آس���یبپذیر باعث احس���اس کسالت و افسردگی
میشود و این حالت به کل رابطه سرایت میکند (هالفورد .)1384 ،شناخت حقوق زن در اسالم
و مقابله با تفکرات فمنیس���تی و متحجرانه یکی از پایههای مضمون حقوق و وظایف اس ��ت
ک���ه نقش زی���ادی در پایداری خان���واده دارد .بنابر نظ���ر آیتاهلل خامنهای برخ���ی مؤلفههای
فرهنگ غرب باعث سستی بنیان خانواده شده است؛ زیرا این فرهنگ هم بهدلیل شناخت
ناقص از هویت و شخصیت زن و هم بهدلیل تعریف نقشهایی خارج از تکوین و خلقت زن
ب���رای او اثرات مخربی را بر جامعه میگذارد (یراقی ،ارزانی و س ��عیدیان .)1392 ،پژوهش چابکی ( )1392و
عباسزاده و همکاران ( )1394نیز این موضوع را تأیید میکند.
شش���مین مضمون اصلی حاصل از تحلیل ،ارضای متقابل جنس ��ی زوجین است .رابطه
فوالدی و شاهنعمتی1394 ،؛ محسنزاده ،نظری و عارفی1390 ،؛ جمشیدیها ،نریمانی و جمالی )1394 ،بههمیندلیل دین
اس�ل�ام زنان و مردان را ملزم به برآوردن نیازهای جنس ��ی یکدیگر کرده است و این حق را جزء
حقوق مشترک آنها میداند (ساالریفر .)1385 ،شناخت راهکارهای پیشنهادی اسالم برای بهبود
عملکرد جنس���ی همس���ران ش���امل نظافت و آراس���تگی ،رعایت پیشنوازی در رابطه جنسی،
نقش فعال و بانشاط زنان در رابطه جنسی ،پرهیز از آزادیهای جنسی و رعایت حدود و مرزها
در رضایتمندی زوجین و ارضای متقابل جنس���ی است که در پایداری خانواده نقش اساسی
دارد .در زمینه روابط جنس���ی همس���ران نی���ز عدم وجود پیشنوازی کاف ��ی و عجله در ارتباط
جنسی ،رفتارهای نامطلوب و زمخت مردان ،نادیدهگرفتن تکنیکهای مؤثر بر برانگیختگی
در ارتباط جنس���ی ،از دالیل اساس���ی کاهش میل جنس ��ی و کاهش لذت همس ��ران از روابط
جنس���ی اس���ت (عش ��قی .)1385 ،یکی از پایههای مهم این مضمون مقابله با آزادیهای جنس ��ی
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جنسی ضعیف و نا کارآمد یکی از دالیل عمده بروز ناسازگاریهای زناشویی است( .هالفورد1384 ،؛

و جلوگیری از اختالط ناس���الم زن و مرد در حوزههای مختلف اجتماعی در راس ��تای پایداری
خانواده است که در تقابل کامل با فرهنگ غرب است .از دیدگاه اسالم این عامل در تضعیف
عالیق زناشویی و تزلزل بنیان خانواده نقش محوری دارد و در مرحله اول باعث ضعف انگیزه
تش���کیل خانواده و در مرحله بعد باعث ضعف انگیزه حفظ خانواده ،زوال تدریجی موقعیت
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خانواده در س���طح کالن و بروز تنش ،اختالف ،س ��وء معاشرت ،خیانت و طالق در سطح خرد
میشود .پژوهش عباسزاده و همکاران ( )1394نیز بر این موارد را تأیید میکند.
ارتباط صحیح زوجین و خانوادهها با یکدیگر ،هفتمین مضمون حاصل از تحلیل است.
تحقیقات متعدد انجامش���ده درباره بررس���ی عوامل ناپایداری خان���واده در ایران حا کی از آن
است که تعارض با خانواده همسر جزء پنج عامل اول پیشبین طالق در جامعه ایران است.
(چراغ���ی ،.و هم���کاران )1396 ،پژوهشهای فوالدی و ش���اهنعمتی ( ،)1394عظیم���ی و عابدزاده (،)1392
محس���نزاده و همکاران ( ،)1390جمش���یدیها و هم���کاران ( ،)1394قلیزاده و هم ��کاران ()1394

نیز نش���ان میدهد ک���ه مداخله پدر و مادر و اق���وام ،تعارض با خانواده همس ��ر و ازدواجهای
تحمیل���ی و نس���نجیده از عل���ل زمینهس���از ط�ل�اق در ای���ران هس���تند .بنابراین ،ا گ ��ر زوجین
مهارته���ای ارتباط با خانواده اصلی از دیدگاه اس�ل�ام یعنی ،احترام ب���ه والدین ،رازداری در
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براب���ر خان���واده اصلی ،رعای���ت همزمان حقوق خان���واده اصلی و حقوق همس ��ر ،راهبردهای
اس�ل�امی در برقراری روابط رضایتبخش با خانواده همسر شامل محبت ،سازگاری و مدارا و
رعایت اخالق اس�ل�امی در ارتباط با آنها را بیاموزند ،حقوق والدین بر فرزندان را بشناس ��ند و
همزمان والدین زوجین نیز ایفای نقش مناسب خود شامل تالش برای افزایش محبت بین
زوجین ،پرهیز از دخالتهای نابهجا و پرهیز از ازدواجهای اجباری را بشناس ��ند ،گام مهمی
در افزایش پایداری خانواده برداشتهاند.
باتوج���ه ب���ه نتایج تحلی���ل میتوان گفت ک���ه مجموعه مضامین بهدس� �تآمده در مورد
خانواده حاوی مفاهیم و محورهای یگانه و منحصربهفردی درمورد پایداری خانواده اس ��ت
که میتواند در بافت فرهنگی ایران برای تقویت و درمان خانواده مؤثر باشد .سازوکار زیربنایی
بین هفت مضمون اصلی این مدل ،خدامحوری در خانواده است که سبب میشود زوجین
از خودخواهیه���ا ره���ا ش���وند و رضای خ���دا را بر رضای خود مق���دم ش���مرند و در آن افراد در
عین اینکه خودش���ان هس���تند ،جنبههایی از خود را با هدف حفظ و بقای هسته توحیدی
خان���واده از فردی���ت خارج کنند .با چنین دیدگاهی اس���ت که بهرسمیتش ��ناختن حقوق و
وظایف متقابل ممکن میشود ،پایبندی به اخالق اسالمی معنا مییابد ،رابطه بر دوستی و
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محبت بنامیش���ود ،در نقصانها ،کاستیها و مشکالت سازگاری و مدارا پیشهمیشود ،زن

و مرد به ارضای نیازهای جنس���ی یکدیگر که محل ش���رعی و عرفی رفع آن فقط با زوج شرعی
است ،میپردازند و نسبت به خانواد ه گسترده یکدیگر حقوق و وظایفی را تعریف میکنند که
درنهایت ستونهای پایداری خانواده را تشکیل میدهد.
به پژوهشگران پیشنهاد میشود تا با استفاده از روش نظری ه زمینهای ،نظریه منبعت از
این تحلیل را اس���تخراج کنند و بهکمک پژوهشهای آزمایش���ی اثربخشی آن را نشان دهند.
همچنین به درمانگران عالقهمند به حوزه درمانهای بومی-اسالمی پیشنهاد میشود تا از
مضامین مستخرج تکنیکهای درمانی استخراج کنند.
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