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  هاي خانواده كارآمدشاخص
  1االسالم و المسلمين محمد مهدي صفورايي پاريزيحجت 

  مقدمه
وند آفرينش انسان را با پيوند زن و مرد آغاز كرد و آدم و حوا را در كانون خانواده سكني داد و با اين تدبير، همه خدا

سوي زوجيت دعوت نمود و كمال انساني را در همراهي و همدلي زوجين در كانون خانواده ترسيم  فرزندان آدم را به
ها را در طول تاريخ، در  ميان زن و مرد تجلي يافته و همه انسان فرمود. تدبير حكيمانه الهي در قالب كشش و تجاذب

  دهد. سان نسل بشر به زندگي خود ادامه ميكانون خانواده گرد هم آورده است و بدين
و َاَخْذَن «فرموده است: پيوند ميان زن و مرد از چنان اهميتي برخوردار است كه خداوند آن را ميثاق غليظ ناميده و 

. رسول گرامي اسالم درباره مقام واالي پيوند مقدس )21(نساء:  »ميثاقًا َغليظًا; زنانتان از شام پيامنی حمكم و استوار گرفتندِمنُكم 
تر از تشكيل خانواده (ازدواج) االسالم بناًء َاحبُّ الی اهللا عزوجل من التزويج; هيچ بنايی در اسالم حمبوبما بنی فی« زوجيت فرمود: 

تزوجوا و «داند: ميها را مستلزم ازدواج چنين آباداني خانه. هم)222/ 100م، 1983(مجلسي،  »وند بزرگ نيستدر نزد خدا
. و زن و مردي را كه از )4/5م، 1991(حر عاملي،  »االسالم بالنكاحزوجوا ... و ما من شيئ احب الی اهللا عزوجل من بيت يعمر فی

  كنند، اين چنين توصيف كردند: ر و مونس زندگي مييااين نعمت بزرگ محرومند و تنها و بي
مسكني, مسكني, مسكني رجل ليس له إمراة و ان كان كثرياملال و مسكينة, مسكينة, مسكينة امراة ليس هلا زوج 

 )٤/٢٥٢ه.ق, ١٤٠٨املال. (اهليثمی, و ان كانت كثرية
  ره است، گرچه ثروتمند باشد. مردي كه زن نداشته باشد و زني كه شوهر نداشته باشد مسكين و بيچا

آورد و كند، در مواقع نياز به خانواده روي ميگردد، در سازمان خانواده زندگي ميدر حقيقت فرد در خانواده متولد مي
  رسد:در پرتو زندگي خانوادگي به سكون و آرامش مي

و رمحة ان يف ذلک اليات لقوم  و من آياته َان خلق لكم من انفسكم ازواجًا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودةً 
  )٢١(روم: يتفكرون. 

های او اينكه از نوع خودتان مهرسانی برای شام آفريد تا بنداهنا آرام گرييد و ميانشان دوستی و رمحت و از نشانه
  .هايی استانديشند, قطعنا نشانههناد. آری, در اين [نعمت] برای مردمی كه می

اي است كه ازدواج هدفمند در آن رواج داشته باشد و گرايش به تشكيل خانواده به عنوان جامعه آرماني اسالم جامعه 
ارزش و موضوعي با اهميت مورد توجه قرار گيرد. روشن است كه بناي خانواده در صورتي مايه آرامش اعضاي آن خواهد 

سيستم خانواده قرار گيرد. در  شد كه حفاظت از كارآمدي آن همچون اصل تشكيل آن مورد توجه سازندگان و صاحبان
شدن و يا زا و آزاردهنده تبديل خواهد شد و اعضاي آن هر لحظه آرزوي خرابغير اين صورت خانواده به كانوني تنش

  كردن آن را دارند.خراب
                                                            

  العالميه. المصطفي معةروانشناسي تربيتي، عضو هيئت علمي جا. دكتري 11

  21/7/1392تاريخ پذيرش:  -  15/7/1392تاريخ دريافت: 
Emai l  :m_saf ur ayi @mi u.ac.i r  
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 در عصر حاضر روابط مناسب با همسر و تربيت فرزندان به سادگي چند دهه پيشين نيست. عوامل مؤثر بر كارآمدي و
زا و حفاظت از كارآمدي خانواده، معرفي ناكارآمدي خانواده به قدري زياد و پيچيده است كه براي مقابله با عوامل آسيب

  هاي كارآمدي خانواده را بر اساس تعاليم اسالمي ضروري ساخته است.شاخص
هاي بينشي، اخالقي و حقوقي با روش توصيفي تحليلي به صورت هاي خانواده كارآمد بر اساس شاخصدر ادامه ويژگي

  جزئي و تفصيلي از آيات و روايات مربوط به خانواده استخراج و ارائه شده است. 
   
  شناسي واژه

   2شاخص
دهد و برجستگي و اهميت  تري را در درون خود جاي ميهاي خردهايي كلي است كه ويژگيشاخص به معناي ويژگي

ها با اين عنوان، سبب درك بندي اين ويژگيتر و تفسير، تبيين و طبقههاي كليرد. شاخص ناميدن ويژگيبيشتري دا
  )1997 4و كولب، 3(گولد شود. ها ميهاي خردتر و زيرمقولهتر ويژگيآسان
  

   5خانواده كارآمد
رعايت حقوق و اخالق اسالمي، زمينه كشف اي است كه با پايبندي اعضاي آن به باورهاي ديني و خانواده كارآمد، خانواده

  كند. هاي آنان را در ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري فراهم ميها و تواناييو پرورش قابليت
  

  منابع معتبر اسالمي
آيد. اولي مورد اجماع و اتفاق مسلمانان و دومي نزد شيعيان، و سنت به دست مي قرآن كريمهاي اسالم از دو منبع آموزه
  ل همه چهارده معصوم و نزد اهل سنت، منحصر به گفتار و رفتار پيامبر است.شام
  

  هاي كارآمدي خانوادهشاخص
شود؛ بخش اول هاي معتبر اسالمي) به سه بخش تقسيم ميها و معارف اسالم (گزاره بندي كلي، مجموعه آموزهدر طبقه

ها و  ها، صفتدهد، بخش دوم شامل ويژگيتشكيل ميهاي كلي نسبت به جهان، انسان و هستي را ها و نگرشبينش
هايي است كه هر مسلمان در راه دستيابي به كمال، بايد خويشتن را به آنها بيارايد و از اضداد آنها دوري گزيند. خصلت

                                                            
21 . I ndex 
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الم است. هاي اخالقي اسراستگويي، صبر، گمان نيك ، مدارا با ديگران، احترام دوسويه، خيرخواهي، محبت و... از گزاره
هاي خارجي و عيني انسان، هايي است كه به فعاليتهاي اسالمي، احكام است. احكام، دستورالعمل سومين دسته از آموزه

هاي بخش سوم،  آموزه )1382(مطهري، هاي مادي، معنوي، دنيوي، اخروي، فردي و اجتماعي مربوط است. اعم از فعاليت
  ها است.ضامن رعايت حقوق انسان

هاي بينشي، اخالقي و حقوقي خانواده كارآمد از منابع معتبر ديني استخراج و معرفي ترين شاخصمه، مهمدر ادا
  خواهد شد.

  
  . شاخص بينشي1

هاي انسان در زندگي، باورهاي او است. بنابراين، عقيده باالترين نقش را در زندگي فردي و اجتماعي گيريزيربناي جهت
دهد و برترين افراد هاي انسان اهميت ميه اسالم بيش از هر چيز به اصالح شناخت و بينشانسان دارد. از اين رو است ك
شهري، (محمدي ري »افضلكم ايامناً ً افضلكم معرفة«داند كه شناخت آنان بر ديگران برتري دارد: را از نظر ايمان، كساني مي

1379(.  
شود كه بر روابط و رفتارهاي اعضاي خانواده تأثير ميميترين باورهاي ديني اشاره در بحث از شاخص بينشي، به مهم

گيري روابط كند. نبود چنين باورهايي نيز سبب ناكارآمدي خانواده و شكلاي كارآمد تبديل ميگذارد و آن را به خانواده
  نامناسب خواهد شد. 

  
  الف. ايمان به خدا

ايمان، پذيرش ويژه نفس نسبت به چيزي است كه آن را قبول ترين باور ديني، ايمان به خدا و يكتاپرستي است. اساسي
كرده؛ پذيرشي كه سبب تسليم نفس در برابر ادراك و آثاري شود كه اقتضا دارد. نشانه تسليم و قبول، آن است كه ساير 

خدا باشد، آن  شوند. اگر اين تسليم نسبت به قوا و جوارح آدمي نيز آن را پذيرفته، مانند خود نفس در برابرش تسليم مي
گويند. ايمان به خدا كه همان باور قلبي و انجام اعمال صالح است، صفات ديگري را نيز در روح مي» ايمان به خدا«را 

اند.  كننده رفتارهاي انسان در زندگي فردي، اجتماعي، مادي و معنوي آورد و همين صفات، تعيين مؤمن به وجود مي
  )1374(طباطبايي، 

اي خاص بر كارآمدي خانواده د، در رفتار انسان و اعضاي خانواده آثاري دارد و هر يك از آنان به شيوهايمان به خداون
داند و بر اساس كالم وحي در سوره قاف آيه شانزده، او  گذارند. فردي كه خدا را همواره ناظر بر اعمال خويش ميتأثير مي

د با انجام وظايف و رعايت حقوق ديگر اعضاي خانواده، رضايت او كنبيند، تالش ميتر ميرا از رگ گردن به خود نزديك
  را جلب نمايد و رفتارش را در زندگي خانوادگي براي رسيدن به رشد و كمال تنظيم نمايد.

اي آرام به وجود خواهد آمد تواند به كمال و سعادت برسد كه از آرامش برخوردار باشد. آرامش نيز در خانوادهانساني مي
ترين عامل براي رسيدن به هاي مذهبي، اصلي گونه، كارآمدي آن خانواده آرام نيز تأمين خواهد شد. در آموزه و اين

آمده است:  آرامش و حفظ آن، ايمان به خداوند بيان شده است. در روايتي كوتاه و پرمعني از امير مؤمنان، امام علي
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. همچنين آن حضرت، ايمان به خدا را مساوي با آرامش و )88ه.ش، 1366(آمدي، . »آمن تأمن; ايامن بياور تا درامان باشی«
  شود. بخشي آنها اشاره ميدانند. در ادامه به چند نمونه از آثار ايمان و چگونگي آرامامنيت مي
  بيني يك. خوش

دهد تا سو مي بيني به آفرينش و هستي است. ايمان، به برداشت مؤمن از جهان سمت و يكي از آثار ايمان مذهبي، خوش
بيند. از ديدگاه چنين فردي هدف از زندگي خانوادگي رسيدن به تكامل و  دار ميدار و زندگي را معنياو آفرينش را هدف

  كند. بين ميسعادت است. اين ديدگاه، انسان را نسبت به نظام كلي هستي و قوانين حاكم بر آن خوش
داند كه در كشوري با قوانين و دستورهاي حكومتي صحيح و  مي فرد باايمان در جهان هستي خود را مانند فردي

كند؛ به حسن نيت گردانندگان اصلي كشور ايمان دارد، به طور طبيعي زمينه رشد و تعالي خويش و عادالنه زندگي مي
ب كاري خود او است كه ممكن است موج بيند و معتقد است فقط سستي و كماش را فراهم ميديگر اعضاي خانواده

دارد و براي غلبه بر مشكالت بيني و اميدواري به حركت و جنبش وامي ماندگي او شود. اين انديشه او را با خوش عقب
  كند.  گذار نمياحتمالي از هيچ تالشي فرو

ايمان پر از كينه و ناآرامي است؛ سرپرست خانواده به فكر اصالح خويش و در سوي ديگر، در دل اعضاي خانواده بي
ترين مشكلي فرياد برند و با ديدن كوچكاش نيست، اعضاي اين جامعه كوچك از زندگي لذت نميخانواده اعضاي

و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا; هر كس از توجه «فرمايد: مي 124كنند. خداوند در سوره طه، آيه اعتراض بلند مي
. بر اساس اين آيه شريفه، زندگي خانوادگي براي اعضاي »اشتو ياد من روبرگرداند, زندگي سخت و پر از فشاري خواهد د

بخش خواهد بود و شرايط سخت براي آنان قابل تحمل خواهد بود. فرزندان اين خانواده نيز آموزش كافي مؤمن آن، لذت
  )1382(صفورايي،آموزند. را براي رويارويي با عوامل پديدآورنده ناكارآمدي مي

  
  واريدو. اميد

هاي او هاي خود اميدوار است. در منطق چنين فردي خداوند نسبت به تالشبين، به نتيجه مطلوب تالشباايمان خوشفرد 
تفاوت نيست، بلكه دستگاه آفرينش و خالق آن پشتيبان افرادي است كه در راه حق و حقيقت و درستي و عدالت و بي

و  )7(محمد:  »ينرصكم: خدا را ياري كنيد, خداوند شام را ياري خواهد كرد اِن تنرصوااهللا«كنند و معتقدند اگر خيرخواهي تالش مي
. فرد »روداّن اهللا اليضيع اجَر املحسنني; اجر و پاداش نيكوكاران هرگز هدر نمي« بيان شده است: 90چنانچه در سوره توبه آيه 

به اهدافش، دست ياري به سوي خداوند دراز  هاي زندگي و براي دستيابيباايمان به كمك خداوند اميدوار است و در بحران
اي كارآمد دست خواهد يافت. كمبودهاي زندگي كه براي كند و اين اميد، او را به اهدافش خواهد رساند و به خانوادهمي

  )1382(صفورايي،بعضي دردناك و سبب ناكارآمدي است، در پرتو اميد به ياري خداوند برطرف خواهد شد. 
  

  سه. لذت معنوي
شود و در اثر برقراري ارتباط ميان عضوي از  ها با يكي از حواس انسان درك مياي از لذت انسان دو گونه لذت دارد؛ گونه
شود، مانند لذتي كه چشم از ديدن، گوش از شنيدن، دهان از چشيدن و المسه از تماس بدن با جهان خارج حاصل مي

شود و مربوط به اعضاي  ها، در روح و جان آدمي درك مي گونه ديگر لذتنامند.  مي» لذت مادي«ها را  برد. اين لذتمي
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برد، بدن و تأثير برقراري رابطه آنها با شيئي بيروني نيست. لذتي كه انسان از احسان و خدمت به اعضاي خانواده خود مي
برد، از خود يا فرزند خود ميكند و يا لذتي كه از موفقيت لذتي كه از محبوبيت و احترام همسر و فرزندانش دريافت مي

هاي معنوي است.  نام دارد. يكي ديگر از آثار ايمان، برخورداري بيشتر از لذت» لذت معنوي«اين گونه است. اين دسته، 
  گردد.لذت معنوي موجب شادابي اعضاي خانواده و كارآمدي آن مي

اعضاي خانواده از حس ديني ناشي گردد و  شود كه كارهايي همانند احسان و خدمت بهاين لذت زماني دوچندان مي
قرار گيرد. باالترين و بهترين تأثير لذت معنوي، كاهش و رفع » عبادت«براي كسب رضايت خدا انجام شود و در قلمرو 

شود، اضطراب ناشي از عوامل دروني و بيروني است. آرامشي كه از لذت معنوي براي خانواده و اعضاي آن حاصل مي
  دهد. دهد و آنان را به تالش بيشتر در مسير كمال و بالندگي سوق مياده را افزايش ميكارآمدي خانو

  
  چهار. توكل

اش بر قدرت خداوند توكل بر خدا، يكي ديگر از باورهاي ديني است. توكل، يعني فرد در همه امور زندگي اعتماد و تكيه
داند. توكل بر خدا ا در تصرف خداوند و در احاطه اراده او ميهاي آن ر باشد. انسان باايمان، اداره جهان و تمام دگرگوني

باعث تقويت اراده و كاهش پيامدهاي عوامل مزاحم شده، فرد را در برداشتن موانع زندگي آرام و رسيدن به تعادل و 
  شود.اي كارآمد فراهم ميكند تا زمينه تحقق خانوادهسازگاري تواناتر مي

شوند. ورشكستگي اقتصادي، دزديده رو ميهاي متعددي روبهندگي با مشكالت و كاستياعضاي خانواده در فرايند ز
هاي جسمي و رواني، از دست دادن عزيزان و... برخي از مواردي است كه براي شدن اموال، از دست دادن شغل، بيماري

ها براي برند. انسانبست ميرا به بنشوند. گاهي نيز خانواده ساز و گاهي عامل ناسازگاري در خانواده ميخانواده مشكل
رويارويي با چنين حوادثي، به دو دسته عوامل نيازمندند؛ اسباب و علل مادي خارجي، شرايط رواني و دروني. توكل 

ها موجب ميكند. گاهي ضعف اراده، ترس، دلهره و نداشتن اشراف بر موقعيتبرخداوند هر دو دسته شرايط را فراهم مي
هاي هاي مناسب و مطلوب براي حل مشكل استفاده كند. در چنين شرايطي كه اسباب و نشانهاند از روششود فرد نتو

دهد، توكل بر خداوند متعال موجب تقويت اراده و قوت قلب اعضاي خانواده  نشدني نشان مي مادي، مشكل را حل
شود كه هرگز به ذهن افراد  هايي حل ميز راهگشايد. با توكل گاهي مشكالت اشود و روزنه اميدي در برابر افراد مي مي

و من يتق اهللا جيعل له خمرجًا * و يرزقه من حيث الحيتسب... ;... و هر كس از خدا پروا كند [خدا] برای «... كرده است: خطور نمي
   ).3و2(طالق:  »برددهد * از جايی كه حسابش را نمیاو راه بريون شدنی قرار می

  
  الهي پنج. پذيرش مقدرات

تر خواهد شد. حالت اي كه در برابر قضاي الهي تسليم و راضي باشند، رويارويي آنان با مشكالت سهلاعضاي خانواده
بخش بدانند و زمينه سازگاري و پذيرش شود اعضاي خانواده بروز حوادث و مشكالت را مثبت و تكاملرضايت موجب مي

  كننده كارآمدي خانواده است.  ها تضمينبساماني و ناسازگاريتر فراهم شود. پذيرش و تسلط بر ناآنها آسان
  

  ب. اعتقاد به رسالت و امامت 
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انبياي «هايي از سوي خداوند است كه در تاريخ اسالم و ديگر اديان الهي داري، باور به رسالت انساندومين ركن دين
سالم و خاتم پيامبران، حضرت محمد اند. در فرهنگ شيعي، وصايت و جانشيني نبي مكرم اشناخته شده» الهي

شود و اين جانشيني بر عهده چهارده امام پاك و  شناخته مي» امامت«و در راستاي تكميل رسالت با عنوان  مصطفي
  )1374(طباطبايي، معصوم گذاشته شده است. 

شناخت تعاليم دين پس از گردد. نقش اعتقاد و باور به اصل نبوت و امامت در زندگي انسان به آموزش امور ديني برمي
اي كه در رجوع به سخنان پيامبر گرامي اسالم و جانشينان آن حضرت منحصر است، به گونه (قرآن كريم)كالم خداوند 

استفاده صحيح از كالم وحي نيز مبتني بر تفسير اولياي دين و مستلزم درك سخنان آنان است. در اين بحث فقط به 
پردازيم. الگوپذيري امري ضروري، در الگوگيري و الگوپذيري از آنان در كارآمدي خانواده مينقش باور به رسالت و امامت 

  بايسته و سودمند است و آدمي به اقتضاي طبيعت انساني خود به دنبال الگويابي است.
به كمال  منظور از الگو، نمونه عيني و مشهود يك انديشه و عمل در جنبه هاي گوناگون است كه ديگران براي رسيدن

هاي امام، اسوه، قدوه، هادي، دليل، حجت، مدل، نمونه، مثال و سرمشق كه در متون اسالمي كنند. واژهاز آن پيروي مي
  )1385زاده، (مهديروند، به معناي الگو شباهت نزديك دارند. شناسي به كار ميهاي تعليم و تربيت و روانيا رشته

كارگيري توان بالقوه و استعدادهاي نهفته  سازد و چگونگي بهكار انسان را منظم ميالگوي شايسته و بهنجار و سالم، اف
آورد و خانواده را از هم ناپذيري به همراه مي هاي جبرانآموزد. بر عكس، پيروي از الگوهاي ناسالم، آسيب فرد را به او مي

اي سالمت دنيوي و سعادت اخروي را بر روي اعضاي توان و نبايد از الگوهايي پيروي كرد كه درهپاشد. بنابراين، نميمي
  خانواده ببندد و سبب ناكارآمدي خانواده شود. 

خواهد با الگوگيري انسان براي سنجش كارآمدي خانواده خود، به دو دليل نيازمند الگوي كارآمد است؛ يكي اينكه مي
خواهد بداند هاي كارآمد ميخانواده خود با خانواده اي كارآمد تالش كند و از سوي ديگر، با مقايسهبراي تشكيل خانواده

  كند، يا خير؟آيا در مسير دستيابي به كارآمدي حركت مي
اي كامل و كارآمد وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آنها درباره رفتار خود داوري كرد. بنابراين، بايد الگوي خانواده

اند و اگر انسان خود ان، امامان و اولياي الهي همواره در تاريخ وجود داشتههاي انساني همچون پيامبرچنين الگوها و اسوه
اي دهي خانوادهخواهد برد و مسير شكلاند، مقايسه كند، به چگونگي كار خود پيرا با آنها كه به معيارهاي انساني آراسته

  كارآمد را خواهد پيمود. 
هاي ديني  هايي كه آموزهوابط و نوع رفتارها، همانندسازي با انساناي كارآمد و چگونگي تنظيم ربراي تشكيل خانواده 

براي  21ناپذير و ضروري است. در اين باره قرآن كريم در سوره احزاب آيه  به طور كامل در آنها تجلي يافته، اجتناب
كند كه پيامبر را دعوت مي كارايي بهتر رفتارهاي فردي و خانوادگي و دستيابي به كمال معنوي و رشد و بالندگي، از افراد

  در زندگي خود الگو قرار دهند: 
  لقد كان لكم يف رسول اهللا اسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر و ذكراهللا كثريا. 

قطعا براى شام در [اقتدا به] رسول خدا رسمشقى نيكوست براى آن كس كه به خدا و روز بازپسني اميد دارد و 
   كند. ياد مىخدا را فراوان 
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 4يك از مراحل زندگي غفلت نكنند؛ زيرا بر اساس آيات قرآن در سوه قلم، آيه  و از اين الگوي كارآمد و نيكو در هيچ
هاي بسيار مناسب و به دور از ناهنجاري و خانواده ايشان داراي ويژگي پيامبر »و انك َلَعيل خلق عظيم«فرمايد: كه مي

. )3و 2(ر.ك: نجم  و پيروان آنان هرگز به گمراهي كشيده نخواهند شد )33(ر.ك: احزاب:  ندا رفتاري، شخصيتي و اخالقي
تاريخ نيز شواهد بسياري از سالمت اخالقي و مراتب كمال اين خانواده نقل كرده است و شيعه و اهل سنت، هر دو به آن 

  )1379شهري، (محمدي رياند.  تصريح كرده
  

  ج. اعتقاد به معاد
زندگي پس از مرگ در دو بعد فردي و اجتماعي قابل بررسي است. آثار فردي، در زندگي خصوصي و شخصي  اعتقاد به

باشد و تا شود، ولي آثار اجتماعي آثاري است كه الزمه ظهور آن، گرد آمدن افراد در كنار يكديگر ميهر فردي متجلي مي
اجتماع كوچكي است كه از گرد هم آمدن اعضاي خانواده تشكيل افراد نباشند، آن آثار بروز نخواهند كرد. كانون خانواده، 

هاي ها تأثيرگذار است، در اين بحث بيشتر بر جنبهشده است. هر چند اعتقاد به معاد بر همه ابعاد زندگي انسان
  گذار است. هاي مختلف زندگي خانوادگي تأثيرشود. باور به معاد در جنبهخانوادگي تأكيد مي

  
  يافتن زندگي يك. معنا

اند. سرنشينان يكي از اين دو كشتي اميدوارند دير  دو كشتي را تصور كنيد كه با تعدادي سرنشين در اقيانوسي در حركت
اند و يا زود در ساحل پهلو بگيرند، ولي مسافران كشتي ديگر، به داليلي از حيات خويش و پهلو گرفتن كشتي نااميد شده

د، امواج آنها را خواهد بلعيد و به كام مرگ فرو خواهد برد. آيا باور، كردار و واكنش اين دو دسته بر اين باورند كه دير يا زو
  يكسان خواهد بود؟ 

باشند. نگاه دسته اول به مجموعه بديهي است كه ديدگاهشان يكي نيست؛ بلكه با يكديگر قابل مقايسه نيز نمي
فران و آنچه پيرامون آنها است، با ديدگاه دسته دوم بسيار متفاوت اقيانوس و كشتي و قوانين حاكم بر آن و روابط مسا

دانند و از اينكه به كشتي سوار  نگرند؛ زيرا آنها را ارزشمند مياست. گروه اول به اين مجموعه با ديدي قابل ستايش مي
شدند و كاش سوار نمي كنند اياند يا دست كم، پشيمان نيستند، ولي سرنشينان كشتي دوم آرزو مياند، خوشحالشده

اند، منتظرند هر چه زودتر كشتي به قعر اقيانوس برود و اين اضطراب و وحشت پايان پذيرد. اين اكنون كه گرفتار شده
  دانند.  ارزش ميمعنا و بيافراد، مجموعه اقيانوس، كشتي، مسافران و همه اشياي پيرامونشان را بي

اند. آنان كه حيات  اند كه در اقيانوس دنياي مادي در حركتسافران آن كشتياعضاي خانواده در فرايند زندگي بسان م
اند كه با سپري شدن آن، چيزي جز فنا و نيستي در انتظارشان  دانند و بر اين گمانرا محدود به همين چند روز دنيا مي

نان از اينكه پا به عرصه هستي برند و مرگ در انتظارشان است. آنيست، مانند سرنشينان كشتي دوم، راه به جايي نمي
كردند. چنين افرادي در خانواده به علت  آمدند و ازدواج نمياند، گله دارند كه اي كاش به دنيا نميخانواده گذاشته

دانند. با اين ديد، خانواده در اثر  توجهي به اهداف متعالي خانواده، كاركردهاي محدود زندگي خانوادگي را بسنده مي بي
كند كه شود. اعتقاد به زندگي پس از مرگ، خانواده را متوجه اهداف پايداري ميبه جدايي و انحالل كشيده ميهدفي  بي

  شود.موجب پيوند بيشتر اعضا مي
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  دو. احساس مسئوليت

به آيد. يكي از آثار پربركت اعتقاد  احساس مسئوليت، يكي از عوامل مهمِ مهار رفتار فردي و اجتماعي انسان به شمار مي
اي كه بر همه رفتار جسمي، روحي، دروني و بيروني ها است؛ به گونه معاد، بيدار شدن اين احساس در ژرفاي وجود انسان

  سازد.گويي ميگذارد و براي هر كاري، فرد را موظف به پاسخانسان تأثير مي
براي تأكيد بر مسئوليت انسان در برابر رفتار خويش، با لحني آميخته به انكار و عتاب در سوره قيامت آيه  قرآن كريم

و در نفي اين پندار، حيات مجدد » شود? هدف رها ميكند يبَأَحيَسُب اِال نساُن َأن ُيَرتَك ُسًدي; آيا انسان گامن مي«فرمايد:  مي 36
َفَو َربََّك َلنَسَئَلنَُّهم «فرمايد: نمايد و ميبازخواست او را در روز قيامت به وي گوشزد ميخواهي و  انسان، جريان مسئوليت

  ).93- 92(حجر:  »دادندَأَمجعَني َعّام كاُنوا َيعَمُلوَن; پس سوگند به پروردگارت كه از مهه آنان خواهيم پرسيد, از آنچه انجام مي
د باشند و در مورد يكديگر احساس مسئوليت كنند، به انجام وظايف و اگر اعضاي خانواده به جهان پس از مرگ معتق

كنند. در سخنان اولياي دين، در ازاي انجام وظايف هاي خود پايبندند و از انجام رفتارهاي ناسالم پرهيز ميمسئوليت
يابد به آنها دست مي هايي كه فرد در جهان آخرتها و نعمتخانوادگي وعده پاداش داده شده است. توجه به اين پاداش

كند و فرد را تشويق به فعاليت و كسب نعمت و پاداش شود، ايجاد انگيزه ميو سبب آسايش وي در زندگي اخروي مي
  خوانند:نمايد. اعضاي خانواده اين آيه را در قرآن كريم ميمي

وَن* ُيَطاُف َعَلْيهِ  َربُ ْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوفِيَها َما َتْشَتِهيِه األْنُفُس َوَتَلذُّ اْدُخُلوا اْجلَنََّة َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُحتْ
تِی ُأوِرْثُتُموَها بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ   )٧٢−٧٠(زخرف:. األْعُنيُ َوَأْنُتْم فِيَها َخالُِدوَن * َوتِْلَک اْجلَنَُّة الَّ

هايي در برابر آنها ميهايي از طال و جام شويد؛ سيني شما و همسرانتان در نهايت شادماني وارد بهشت مي
ايد و اين  ها از آن لذت ببرد، موجود است و شما در آن جاودانها بخواهد و چشمگردانند و در آنجا آنچه دل

  ايد.  داديد، وارث آن شدههمان بهشتي است كه به خاطر اعمالي كه انجام مي
كنند و اين رفتارهاي بهنجار، كارآمدي اي دوچندان پيدا مي شوق و انگيزهو براي عمل و رفتار مناسب و متعادل، 

  خانواده را تضمين خواهد كرد. 
  

  سه. مهاركننده و بازدارنده
آيد به مهار هايي كه در خانواده پديد مياعتقاد به جهان آخرت نقش مهاركننده و بازدارنده نيز دارد. بسياري از ناسازگاري

كشاند. اندازي به حقوق يكديگر، تحميل به ديگران و پرخاشگري مي گردد كه اعضا را به دستازمينكردن رفتارهايي ب
باورداشت حسابرسي اعمال در روز قيامت و پاداش و مجازات افراد بر اساس رفتارهايشان و توجه به عواقب نامطلوب 

دارد. قرآن كريم يكي از ري رفتارهاي نامناسب بازميها، افراد را از بسياتجاوز به حقوق ديگران و فرار از انجام مسئوليت
اي كه اگر فرد در ابعاد ديگر نيز به وظايف داند، به گونهپيامدهاي بدخلقي در خانواده را فشار روحي در عالم برزخ مي

دنيا و روز قيامت خود عمل كرده باشد، ولي در خانواده رفتار نامناسب داشته باشد، در عالم برزخ كه فاصله بين انتقال از 
  )1385(ساالري فر، شود. است، دچار فشار و سختي شديد مي

  فرمايد: در روايات نيز به عواقب نامطلوب بدرفتاري در خانواده اشاره شده است. رسول گرامي اسالم مي
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ضيه... و كانت اّول ايُّام امراة آذت زوجها بلساهنا مل يقبل اهللا منها رصفًا و ال عدالً و ال حسنة من عملها حّتي تر
 )١٠٠/٢٤٤م, ١٩٨٣(جمليس, من يرد النار و كذالك الرجل اذا كان هلا ظاملًا. 

پذيرد تا موقعي كه شوهر خويش را از هر زني كه همسر خود را با زبان بيازارد، خداوند هيچ كار نيك او را نمي
مطلب در مورد مردي كه همسر خود را رود. اين خود راضي گرداند و او اولين كسي خواهد بود كه به جهنم مي

  آزار دهد نيز صادق است.
  

  . شاخص اخالقي2
هاي انساني است. خانواده هاي اخالقي و ارزش هاي اسالمي، آموزه پس از مسايل اعتقادي و بينشي، دومين بخش آموزه

بناي اخالق انسان در كند و سنگ نخستين محيط آموزش و پرورش كودك است. فضايل اخالقي در اين محيط رشد مي
شود. كودك بسياري از صفات و رفتارهاي اخالقي را از پدر، مادر، خواهر، برادر و كساني كه با آنها در خانواده نهاده مي

داري، احترام متقابل، سپاسگزاري، مهرباني، محبت، سخاوت، شجاعت،  آموزد. صداقت، امانتكند، ميخانواده زندگي مي
هاي فضيلت شود. خانواده نخستين درساز اين رفتارها توسط اعضاي خانواده به يكديگر منتقل ميورزي و بسياري  عفت

گيري صفات اخالقي تأثير مينشيني طوالني و پيوسته، بر شكل ترها به سبب همآموزد و بزرگرا به فرزندان خود مي
د كارآمدي خود را اثبات كرده و زمينه رشد و گذارند. پس بايد محيط خانواده به فضايل اخالقي آراسته شود تا بتوان

  بالندگي اعضا را فراهم سازد.
  

  الف. محبت در خانواده
اند و دوست دارند كه محبوب ديگران باشند. اين احساس غريزي در زن و مردي كه با  ها نيازمند دوستي و محبتانسان

شود. پيش از ازدواج، هريك از زن اند، بيشتر احساس ميبيرون آمده، به ما رسيده» من«اند و از هم تشكيل خانواده داده
بندند، انتظار آنان نسبت به دريافت  اند و آنگاه كه پيمان ازدواج مي هاي فراوان پدر و مادر خود را ديدهو مرد، محبت

طرف مقابل كند و منتظرند كه از رشته دوستي جديد نيز محبت و دوستي ببينند. آنان چشم دارند كه محبت تغيير مي
مندي و محبتي دوسويه برقرار شود. محبت دوسويه، همسران را به زندگي او را از صميم قلب دوست داشته باشد و عالقه

هبرتين زنان شام, « فرمايد:مي سازد. پيامبر اسالم، حضرت محمددلگرم و كانون خانواده را استوار، مستحكم و كارآمد مي
هركس از دوستان ما «فرمايد: و در مورد مردها مي )103/235م، 1983(مجلسي،  »حمبت باشند هايي هستند كه داراي عشق وزن

م، 1983(مجلسي، » كندتر باشد, حمبت به مهرسش را بيشرت ميكند و نيز هرچه ايامن انسان كاملباشد, به مهرسش بيشرت اظهار حمبت مي

  .)228و  223/ 103
مندي به يكديگر زندگي كنند، براي تربيت فرزندان اشته باشد و همسران با عالقهاي كه مهر و محبت وجود ددر خانواده

تر و رشدي بهتر  يابند، روحي آرام خود توانمندي بيشتري دارند. فرزنداني كه در كانون پر از محبت و عاطفه پرورش مي
اي كارآمد نيز تشكيل خواهند بود و خانوادهگيري از والدين خود، همسري مهربان و كارآمد خواهند دارند و در آينده با الگو

  گيرد.اي پر از شور و نشاط و كارآمدي شكل ميشود و جامعهداد. اين كارآمدي، نسل به نسل منتقل مي
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

١٠ 
 

  ب. تكريم و كارآمدي خانواده
ديگران، هاي اصيل و اساسي وجود هر فردي است كه به آن عالقه دارد و دوست دارد كه شخصيت و حرمت يكي از جنبه

به ويژه همسر و اعضاي خانواده، آن را محترم شمارند. اين عالقه تا آنجا است كه اگر كسي به شخصيت او احترام نگذارد، 
شود. حفظ حرمت و شخصيت اعضاي خانواده در گرو كند و ميان آنان فاصله ايجاد مي رشته محبت را با او قطع مي

  ود.شاحترامي است كه در برخوردها نمايان مي
شود. نياز به احترام هم در زن و و هم در مرد وجود رعايت احترام متقابل، سبب استحكام روابط و نزديكي افراد مي

دارد و هر دو نياز دارند كه از ديگري احترام ببيند. نبايد به دليل ارتباط دوستانه، نزديك و بسيار خصوصي كه همسران با 
يكديگر غفلت كنند. بلكه به همين دليل و براي اينكه روابط آنان به ارتباطي عادي و سرد كنند، از احترام به هم برقرار مي

تبديل نشود، موظف به رعايت احترام متقابل و حفظ جايگاه شخصيتي يكديگرند. در منابع ديني، رعايت احترام زن از 
اهللا عزوجل جعلها لک سكنًا و انسًا, فتعلم اّن  و اّما حق الزوجة فان تعلم انّ : «حقوقي است كه بر عهده مرد گذاشته شده است

و از سوي ديگر، زني هم كه احترام همسر خود را رعايت  )71/4م، 1983(مجلسي، » ذلک نعمة من اهللا عليک فتكرمها و ترفق هبا
زوجها و ال تؤذيه و تطيعه  ملعونة ملعونة امراة توذي زوجها و تغّمه و سعيدة سعيدة امراة تكرم«نكند، مورد لعنت قرار گرفته است: 

  .)100/253م، 1983(مجلسي،  »يف مجيع احواله
آميز و از روي ادب باشد، روابط نيز صميمانه و نزديك خواهد بود. روابط اي كه رفتار اعضاي خانواده احترامدر خانواده

اط و عالقه به اداره زندگي خود مياي با نشكند. چنين خانواده ها جلوگيري ميها و نابسامانيصميمي از بروز ناهنجاري
  شود.پردازد و بدين ترتيب زمينه شكوفايي استعدادها و بالندگي اعضا و كارآمدي آن فراهم مي

  
  ج. سالم كردن و كارآمدي خانواده

ي ها، مردم هنگام مالقات و ديدار با يكديگر براي ابراز احساسات و عواطف خود و خرسندها و فرهنگدر ميان همه ملت
ها و حركاتي قراردادي اند و با واژه اي برگزيده وگو، راه و روش ويژه و رضايت از ديدار و نيز براي خوشامدگويي و آغاز گفت

كردن به يكديگر، مصافحه (دست دادن) و معانقه رسانند. در سنت اسالمي براي اين منظور، سالماين مقصود را مي
ته شده است. سالم كردن از دستورات الهي قرآن كريم است. خداوند در سوره (يكديگر را در آغوش كشيدن) در نظر گرف

   فرمايد:مي 61نور آيه 
...فاذا دخلتم بيوتا فسّلموا علی انفسكم حتية من عنداهللا مباركة طيبة كذالک يبني اهللا لكم االيات لعلكم 

  تعقلون. 
ين حتيت و درودی پاک و مبارک از جانب خداوند ها وارد شديد, به يكديگر سالم كنيد و ا... هر گاه به خانه

  است.
ترين روش زندگي در دنياي كنوني، با دلهره و اضطراب همراه است. بنابراين، در نخستين برخورد دو انسان، مطلوب

برقراري ارتباط، دادن امنيت و آرامش به طرف مقابل و مخاطب خويش است تا مطمئن شود كه از طرف او ضرري 
باشد. بهشت نيز كه خانه مي» سالم«هاي مبارك خداوند ست. اهميت سالم تا آنجا است كه يكي از ناممتوجهش ني
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هاي كارآمدي ناميده شده است. بديهي است كه چنين ارتباط و آرامشي زمينه» دارالسالم«آرامش و آسايش انسان است، 
  خانواده و رشد اعضاي خود را فراهم خواهد كرد.

  
  مهربانيد. دلسوزي و 

نمايد. او در پرتو اين طهارت و آميز، روح و روان انسان را از پليدي، پاك و تطهير و سالمت آن را تأمين ميرفتار محبت
هاي رواني و اخالقي بندد و در مقابله با آسيبسالمت، همت خويش را براي رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني به كار مي

نقل  از رسول خدا دهد. امام صادقيستد و اجازه ورود بيگانه را به زمينه جانش نمياچون دژي محكم و استوار مي
  كرده است: 

من أكرم أخاه املؤمن بكلمة يلطفه هبا و فرج عنه كربته مل يزل ىف ظل اهللا املمدود عليه من الرمحة ما كان ىف ذلك. 
  )٥٩١/ ١١م, ١٩٩١(حر عاملی, 

آميز خويش احترام نمايد و اندوه آنها را بزدايد، تا زمانى كه اين حالت و كسى كه مؤمنان را با كلمات محبت
  احساس در او باقى است، پيوسته در سايه رحمت خدا خواهد بود.

اند و رفتار ديگران را تجزيه و تحليل  مهرباني و دلسوزي نسبت به بزرگساالن و همسر كه به مرحله رشد انتزاعي رسيده
ارزشمندتري به دنبال خواهد داشت. آنگاه كه همسران نسبت به يكديگر مهرباني كنند، بر تالش خود براي كند، آثار  مي

  كارآمد ساختن خانواده خواهند افزود.
  

  هـ. صبر
ها و ، اين فضيلت اخالقي و عملي را عصاره همه فضيلتقرآناند. در منابع ديني، صبر و پيروزي قرين هم شمرده شده

داند. انسان و خانواده اگر صبر نداشته باشند و به آن ها و ابزار رسيدن به خوشبختي و سعادت ميسعادتخميرمايه همه 
  )1377(مكارم شيرازي،  عمل نكنند، هرگز به خوشبختي و سعادت نخواهند رسيد و كارآمد نخواهند بود.

  فرمايد: داند و ميصبر در كارها را به منزله سر براي بدن مي حضرت علي
االمور بمنزلة الرأس من اجلسد, فاذا فارق الرأس اجلسد, فسد اجلسد و اذا فارق الصرب االمور فسدت الصرب فی

   )1379شهري،(محمدي رياالمور. 
   گردد.شود, هرگاه صرب نيز در كارها نباشد, كارها تباه میمهچنان كه اگر رس از بدن جدا شود, بدن فاسد می

ها نيازمند گذشت زمان است. گاهي نيز شوند و يا برآورده شدن خواستههايي روبرو ميناكامي در خانواده، گاهي اعضا با
افتد كه روابط بين آنان به هم ميآيد. پس از بروز چنين رويدادهايي بسيار اتفاق ميهاي بدني براي آنان پيش ميآسيب

شود. اگر اعضاي خانواده از مهار خويش ناتوان م ميبروز اختالف و رفتارهاي نامناسب در خانواده فراه خورد و زمينه
شود و نه فقط نياز خود فرد برآورده باري و تحمل در مقابل مشكالت نداشته باشند، خانواده دچار آسيب ميباشند و برد

ت. فرد صبري در برابر فشارها اسساز خواهد شد. فشار رواني، نخستين ثمره بيشود، بلكه براي ديگران نيز مشكلنمي
آمده موفقيت و كارآمدي خانواده را حفظ نمايد، در حالي كه واكنش فوري و  تواند با صبر در مقابل حوادث پيشصبور مي
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دهد كه در زمان شود. صبر به فرد امكان ميبدون انديشه در مقابل رفتارهاي نامناسب ديگران سبب پشيماني مي
  رفتار فرد خطاكار را از خود نشان دهد.مناسب، رفتار و واكنش مناسب و متناسب با 

شوند؛ زيرا هميشه و در اند در اجتماع نيز دچار مشكل ميهاي بدون صبر و عجول پرورش يافتهفرزنداني كه در خانواده
پندارد كه در اجتماع هاي فرد برآورده شود. كودكي كه صبر ندارد، چنين ميهمه جا شرايط فراهم نيست كه خواسته

هاي خود نرسد، در مقابل اجتماع واكنشگيرد و آن زمان كه به خواستهست به زودي در اختيارش قرار ميهرچه خوا
  اش خواهد شد.دهد و اين امر در بسياري از موارد، موجب دردسر براي فرد و خانوادههاي ناپسند از خود نشان مي

  
  گويي و. راست

، 1983(ر.ك: مجلسي،  گيردي انساني از صداقت و راستي سرچشمه ميهاهاي قرآني و روايي، همه فضيلت بر اساس آموزه

. در تحليل )439، 1379شهري، (ر.ك: محمدي ري گويي استها، دروغ و دروغها، راستگويي و كليد بديو كليد خوبي )86/9
ار و رفتارش نداشته شود كه فرد انگيزه و قصدي مغاير با مفاد گفتشناختي، صداقت به گفتار و رفتاري گفته ميروان

كند. هنگامي كه فرد در ارتباط كالمي يا بدني صداقت نداشته باشد، باشد؛ يعني فرد با صراحت و وضوح صحبت مي
اي كه مفاد سخن شخص، چيزي است و بقيه وجود او چيزي ديگر شود، به گونهارتباطي متعارض يا دوسطحي برقرار مي

  )1385فر، (ساالريو از رفتار و گفتارش امر ديگري است. كند و يا انگيزه و قصد ارا بيان مي
دهد، ولي آنگاه كه متوجه شود انگيزه در چنين موقعيتي، مخاطب به دريافتي كه از كالم يا رفتار خود دارد، پاسخ مي

كند و توجه ميشود. گاه به كالم و رفتار او شخص، امر ديگري بوده، در پاسخ به رفتار و گفتارهاي بعدي او، سردرگم مي
هاي احتمالي، دچار واكنش كند و گاهي به دليل توجه بيشتر به انگيزههاي محرك رفتار غفلت مياز انگيزه و يا انگيزه

  هاي رفتار و گفتار اعضاي خانواده ناكارآمد است.شود. اين گونه ارتباط از مشخصهنامناسب مي
ده و بالندگي و كارآمدي، بايد روابط كالمي و بدني مثل آهنگ صدا، بنابراين، براي دستيابي به سالمت روابط در خانوا

ها، وضعيت بدني افراد نسبت به هم و حركات بدن، واضح و شفاف باشد و افراد را دچار هاي چشمي، نگاهتماس
انگيزه و گر سردرگمي نكند. سخنان فرد نه فقط بايد با حالت صورت، وضع بدن و آهنگ صدا هماهنگ باشد، بلكه روايت

شناختي فرد اعم از عاطفي، هيجاني، رفتاري و شناختي، يك مطلب را نشان حاالت ناهشيار نيز باشد و همه ابعاد روان
دهد كه درستي، تعهد، شايستگي و خالقيت دهد. چنين ارتباط صادقانه، كارآمد و بهنجاري به اعضاي خانواده امكان مي

  د و با غلبه بر مشكالت بر كارآمدي خانواده بيفزايند.داشته باشند، به كمال و بالندگي برسن
  

  انديشيز. مثبت
هاي نگرند، جنبهبينانه مياند، به همسر خود با ديد مثبت و خوش بخش زن و شوهري كه در پي زندگي شيرين و لذت

بينند و گاهي او را زيبا ميهاي او، پيوسته زندگي و رفتار  ها و نقص پوشي از عيب گيرند و با چشممثبت او را در نظر مي
  بينند.نيز برخي معايب را خوبي و نيكي مي
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زوج كه طول زندگي آنان از پانزده سال  351) در زمينه رضايت همسران از زندگي، تحقيقي روي 1983( 6براد فورد
بيشتر بود، انجام داد و از داليل ادامه زندگي مشتركشان پرسيد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه نگرش مثبت نسبت به 

  همسر از عوامل مهم و مؤثر تداوم زندگي مشترك بوده است.
بيني رابطه مستقيم دارد، بروز برداشت نادرست از رفتار و گفتار ديگري است. برداشت نادرست ري كه با خوشاز امو

هاي شود. يكي از عوامل اصلي بروز اختالفسبب تخريب روابط مطلوب اعضاي خانواده و بروز تشنج و ناراحتي مي
بيني عالوه بر اينكه سبب است. صفت اخالقي خوش بينيزناشويي، سوء تفاهم است و بهترين راه مقابله با آن، خوش

گذارد؛ زيرا هر سبك بيني در جامعه نيز اثر ميشود، به طور مستقيم در كارآمدي و بروز خوشكارآمدي خانواده مي
نده سپارند و در آيآموزند و به خاطر مي ها توسط والدين به كار برده شود، كودكان آن را ميتبييني كه در تبيين پديده

  كنند. در برخورد با افراد جامعه، از آن استفاده مي
  

  . شاخص حقوقي3
هاي پيشگيري از سرد شدن روابط و فروپاشي خانواده و روابط خانوادگي و نيز افزايش كارآمدي خانواده، آشنايي يكي از راه

هايي كه زيرا بسياري از ناسازگاريبا حقوق، وظايف و شفاف بودن حدود و انتظارات الزامي و غير الزامي همسران است؛ 
ناشناسي آنان ريشه در رعايت نكردن حقوق و قدر كند،اندازد و استحكام آن را سست ميكارآمدي خانواده را به خطر مي

تري خواهند داشت.  مطلوب 7نسبت به ديگري است. اگر اعضاي خانواده با حقوق و وظايف خود آشنا باشند، بازخوردهاي
در زمينه شاخص حقوقي، شناخت ما از حقوق است كه بازخورد ما نسبت به اعضاي  )1379، به نقل از باقريان، 9زنانيكي 8(توماس 

  دهد. خانواده و حوادث درون آن را شكل مي
ها و به ويژه حقوق متقابل اعضاي خانواده بسيار مورد توجه قرار گرفته است در مكتب غني اسالم، حقوق متقابل انسان

راي تمامي مراحل و اعضا (شوهر، همسر و فرزندان) قوانين الزم وضع شده است. درباره اداي حق مؤمنان در متون و ب
؛ يعني )71/243م، 1983(ر.ك: مجلسي، ديني آمده است كه خداوند به چيزي برتر از اداي حق مؤمن عبادت نشده است 

ده است، بلكه عبادت است و خداوند در مقابل انجام وظايف رعايت حقوق ديگران نه فقط عامل استحكام و كارآمدي خانوا
  دهد.ها پاداش ميو رعايت حقوق به انسان

                                                            
6 . Br adf or d 

 
7  . At t i t udes 

 
82 . Thomas.w.I  

 
9 . Znani ecki .T 
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امري اعتباري است كه براي كسي (له) بر ديگري (عليه) وضع مي«در بحث شاخص حقوقي خانواده كارآمد، حق 
م آن وجود يا عدم وجود ريشه واقعي اين حق ممكن است ريشه واقعي داشته و يا نداشته باشد؛ يعني در مفهو». شود

  ملحوظ نيست.
  

  حقوق و تكاليف الزامي و غير الزامي
برخي از حقوق و تكاليفي كه از ديدگاه منابع ديني در جامعه و كانون خانواده براي اعضاي در نظر گرفته شده است، 

اي ديگر تكليف، مجازات تعيين شده است. دستهاند و براي رعايت نكردن آن حق و انجام ندادن  الزامي و غير قابل تخلف
از حقوق، الزامي نيستند و ترك تكليف و رعايت نكردن آنها، بازخواست و مجازاتي را در پي ندارد. در شرع و بر اساس 

  اند. نام گرفته» مباح«و گاهي » مستحب«اند و دسته دوم، معرفي شده» حقوق واجب«منابع ديني، دسته اول با عنوان 
يك از حقوق غير الزامي داراي پشتوانه الزام اخالقي است و كارآمدي كانون خانواده را فقط بر اساس الزام و قانون  هر
روح و بدون عاطفه و اخالق و بدون توان تضمين كرد؛ زيرا با الزام قانوني، اين مجموعه به سازماني خشك و بينمي

  اهد ماند.استحكام تبديل خواهد شد و استوار و پايدار نخو
در ادامه، حقوق اعضاي خانواده را در چهار دسته حقوق زن، حقوق شوهر، حقوق فرزندان و حقوق والدين معرفي 

  كنيم. مي
  

  الف. حقوق زن
بر اساس منابع ديني، براي زن حقوقي وضع شده كه الزم است شوهر آنها را رعايت كند تا خانواده در مسير رسيدن به 

  كارآمدي حركت كند.
  

  ها و لوازم زندگي يك. تهيه هزينه
در قانون  )299، 1379(خميني، گردد. تأمين مخارج زن بر مرد واجب است و مقدار آن بر اساس نياز و شأن زن تعيين مي

  مدني جمهوري اسالمي نيز آمده است: 
منزل و  اثاث نفقه عبارت است از مهه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن, البسه, غذا,

، »روزنامه رسمي(« های درمانی و هبداشتی و خادم (در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض).هزينه
1381 ،2/1079(  

و مرد بايد آنها را به صورت الزامي تهيه ) 300- 299، 1379(خميني، شود بنابراين، نفقه واجب كه از حقوق زن شمرده مي
هاي مورد نياز، تهيه پوشاك مورد نياز و متناسب با راهم نمودن مسكن مناسب، تهيه غذا و خوردنياند از: ف كند، عبارت

  هاي درماني و تهيه وسايل زندگي مناسب و متناسب با شأن زن.شأن زن، تأمين هزينه
  

  دو. تأمين نياز جنسي
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هاي مربوط به آن، س جنسي و اندامهاي اصلي تشكيل خانواده، تأمين نياز جنسي همسران است. احسايكي از انگيزه
هاي مهمي از وجود انسان است. براي حفظ و استمرار سالمت و آرامش رواني و كارآمدي كانون خانواده، تصديق بخش

) در زمينه 1983تر نيز گفته شد براد فورد ( صريح و درك احساس جنسي همسر، الزم است. در پژوهشي كه پيش
زوج انجام داده بود، يكي از عوامل مؤثر در تداوم زندگي مشترك، رضايت از  351وي رضايت همسران از زندگي بر ر

  روابط جنسي بوده است.
به دليل اينكه نياز جنسي مطابق طبيعت انسان است، شرع مقدس اسالم برآورده كردن نياز جنسي زن را از حقوق وي 

به  داشتن روابط جنسي را براي زندگي زينتدوست 14ه در سوره آل عمران، آيقرآن كريم و از تكاليف مرد شمرده است. 
. از نظر اسالم راه ديگري غير از ازدواج براي ارضاي نياز جنسي وجود ...» الشهوات حّب  للناس زّين« حساب آورده است: 

  ندارد. پس وظيفه مرد است كه نياز همسر خود را تأمين كرده، به رعايت اين حق پايبند باشد.
  

  گشايش در زندگيسه. 
هاي مطلوب و معقول زندگي تالش كند و از بخش و تأمين هزينهمرد وظيفه دارد براي ايجاد شرايط زندگي رضايت

اند كه  ترين مردان در نزد خداوند متعال آنانهاي اعضاي خانواده استقبال كند. در متون ديني محبوبمنديبرآوردن نياز
/ 78م، 1983(مجلسي،  »عياله علی اسبغكم اهللاعند ارضاكم ان«دهند: ده، زندگي آنان را توسعه نمو به خانواده خود بيشتر نيكي

136(.  
اي كه براي رشد و كمال خود از امكانات الزم برخوردار باشند، با آسايش و آرامش بيشتر در جهت رشد اعضاي خانواده
ريزد و طرف همسر و يا پدر مواجه شوند، آرامش آنها به هم مي هاي ايجاد شده ازكنند و اگر با محدوديتخود حركت مي

گذارد. در متون ديني كنند و اين ديدگاه بر كارآمدي خانواده تأثير نادلخواه ميآور خانه، ديد منفي پيدا مينسبت به نان
ضاي خانواده مرگ او را اي گشايش و توسعه ايجاد كنند كه اعها در زندگي خود به گونهآمده است كه سزاوار است مرد

  .)4/11تا، (كليني، بي، ...» موَته يتمنّوا كيال عياله علی يوّسع َان للرجل ينبغی« آرزو ننمايند:
ها در فرهنگ و متون ديني است و تالش براي گشايش در امور خانواده ترين پاداشپاداش شهادت در راه خدا از باال

كند، همانند پاداش شهيد توصيف شده كه پاداش آن كس كه براي خانواده خود تالش ميچنان در متون ديني باارزش 
تفاوتي در اين . از سوي ديگر، بي)12م، 1991(ر.ك: حر عاملي، و مجاهد في سبيل اهللا و گاهي باالتر از آن شمرده شده است 

اش نداشته باشد و در اين راه و خانواده امور نيز مورد سرزنش قرار گرفته و كسي كه توجه جدي به توسعه زندگي خود
 »عياله علی قرت ثم عليه من ُوّسع منّا ليس«مهري رسول گرامي اسالم قرار گرفته است: اي نداشته باشد، مورد بيتالش سازنده

  .)12م،  1991(حر عاملي، 
  

  چهار. آراسته و پاكيزه بودن
كيزه، مرتب و منظم باشد، زن نيز اين توقع را از مرد خود دارد و از حقوق او گونه كه مرد، دوست دارد زن او زيبا، پا همان

كند، بر آيد كه همسرش نظافت و آراستگي را رعايت كند. آراستگي مرد، رضايت از زندگي را در زن ايجاد ميبه شمار مي
در روايات آمده است كه زنان بنيكند. افزايد و او را از چشم داشتن به ديگر مردان حفظ ميعفت و پاكدامني او مي
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آراستند. سپس اسرائيل از عفت و پاكي دست كشيدند و اين مسأله هيچ علتي نداشت جز اينكه شوهران آنان خود را نمي
  .)73/102م، 1983(مجلسي،  همان انتظاري را دارد كه مرد از او دارد فرمود زن هم از مرد

اي كه عفت و پاكدامني در آن استحكام و كارآمدي خانواده است. از خانوادهحفظ عفت و پاكدامني، يكي از عوامل 
وجود ندارد، نبايد انتظار داشت كه زن و مرد نسبت به يكديگر وفادار باشند. وفاداري همسران به يكديگر عامل انسجام، 

كند. عفت و را تأمين ميبستگي آنان به يكديگر و كارآمدي خانواده  شود و دلبستگي زن و شوهر مي اتحاد و هم
ترين عوامل تربيت درست فرزندان و به دنبال آن، اصالح جامعه است. كانون خانواده بهترين محيط پاكدامني يكي از مهم

  هايي پاكدامن تربيت خواهند شد.براي آموزش عفت به فرزندان است. فرزندان با الگوگيري از والدين خود انسان
  

  پنج. معاشرت نيكو
و  )5/ 74م، 1983(مجلسي،  »هبا و ترفق فتكرمها عليک اهللا من نعمة اّن ذلک فتعلم«ي مرد هديه، نعمت و امانت الهي است (زن برا

داشت همسر و دوري از اهانت و تحقير، وظيفه انساني شايسته برخورد و تعاملي شايسته و پسنديده است. تكريم و بزرگ
و «يوب همسر خود را بزرگ جلوه دهد، بلكه بر اساس دستورات ديني بايد آن را بپوشاند: هر مرد و زني است. مرد نبايد ع

. از موارد )15/175م، 1991(حر عاملي،  »منها عفوت ... و اذا جهلت  ًو انسا سكناً  جعلها لک اهللا عّزوجلانّ  تعلم فان اما حّق الزوجة
گذرند و از حق شخصي خويش هاي ديگران ميآنان كه از خطاهاي همسر است. مهم معاشرت نيكو، بخشش خطا

  دارند.بين، وفادار و بامحبت نگاه ميكنند و آنان را خوشكنند، محبت ديگران را به خود جلب ميپوشي مي چشم
خود  اي شكفته با زنمعاشرت نيكو هم در گفتار و هم در رفتار بايد آشكار گردد. وقتي مرد با كلماتي مطلوب و چهره

شود، كليد محبت و دوستي و برقراري ارتباط صميمي و كارآمد را به دست او داده است و با گفتار دلپذير و شاديروبرو مي
هاي افراد پاكدل و از اخالق اولياي گرداند. متانت در سخن و ادب در گفتار و زيبايي كالم از ويژگيبخش روابط را استوار مي

بندد و به تدريج بر فاصله گرفته و آشفته و كلمات آزاردهنده، دريچه ارتباط و صميميت را ميدين است. در مقابل، چهره 
  گردد.افزايد و در خانواده سبب ناكارآمدي آن مي رواني و عاطفي افراد مي

  
  ب. حقوق شوهر

زن است. اگر زن،  هاي زندگي و كارآمدي خانواده در گرو رعايت حق شوهر از سويبخش زيادي از عوامل استحكام پايه
حقوق شوهر خود را رعايت كند، مرد نيز انگيزه الزم و كافي را براي انجام وظايف خود دارد. اين رعايت متقابل حقوق، 

  هاي بهنجار و در نتيجه تحقق كارآمدي خانواده است.ساز بروز رفتارزمينه
  

  يك. ارضاي نياز جنسي
د، واجب است نسبت به ارضاي نياز جنسي همسرش جواب مثبت دهد. زن در غير ايامي كه از نظر شرع محدوديت دار

  فرمايد:مي خداقدم نيز بشود و آمادگي خود را اعالم كند. رسول مستحب است در اين زمينه پيش
و  و عشية عليه غدوة نفسها و تعرَض  زينتها بَاحسن احسن ثباهبا و تزيَّنَ  طيبها و تلبس طيِب با َتطَ َيَُّب  َان عليها

  )٨/ ١٤م, ١٩٩١عاملی, (حرمن ذلک حقوقها.  اكثر
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ترين وجه آرايش دهد و ترين لباس را بپوشد، خود را به نيكوبر زن الزم است از بهترين عطر استفاده كند، زيبا
صبح و شام همچون طاووس خرامان خود را به شوهر عرضه كند. اگر اين مقدار را انجام دهد، تنها حق شوهر 

  خود را ادا كرده است در حالي كه حق شوهرش بيش از اينها است.
دستور عجيبي دارند. آن حضرت در پاسخ زني  در رابطه با ميل مرد به زن و تمكين وي نسبت به شوهر، رسول خدا

گريی منع نكند, ز كامقتب; او را ا ظهرعلی  كانت و ان نفسها متنعه وال«كه از حق شوهر خود از رسول خدا پرسيد، فرمود: 
  كنايه از اهميت برآورده كردن نياز جنسي مرد است. . اين دستورالعمل)8/ 14م، 1991(حر عاملي،  »هرچند باالی شرت باشد

  
  هاوآمد دو. حق نظارت بر رفت

بع اين حكم كه جواز خارج شدن زن از منزل مشروط به اجازه شوهر است، بر اساس روايات قابل خدشه نيست. منا
و روايات مشابهي نيز در منابع اهل  )156- 154، 125/ 14م، 1991(ر.ك: حر عاملي، شيعي روايات متعددي در اين مورد دارند 

. در ميان فقها نيز اين حكم، مسلّم دانسته شده و كسي در آن )٣١٣/ ٤ه.ق, ١٤٠٨, (ر.ک: اهليثمیسنت نقل شده است 
لزوم كسب اجازه شوهر اختصاص به مواردي دارد كه خارج شدن از منزل با  ترديد نداشته است. فقط برخي معتقدند كه

حقوق جنسي شوهر منافات داشته باشد، ولي با توجه به اطالق روايات، تخصيص آنها به موارد تضييع حقوق جنسي 
  )1388(بستان، وجه است. شوهر بي

  
  سه. حق انتخاب محل سكونت

تواند به تكليف ارضاي جنسي شوهر تعيين محل سكونت است. زماني زن مياز لوازم حق تمكين جنسي، حق شوهر در 
خود عمل كند كه از نظر محل سكونت تابع شوهر باشد. در متون ديني به چنين حقي براي شوهر اشاره شده و آن را از 

تواند به در عين حال، زن مي )494و  435/ 14م، 1991عاملي، (حر داند.شده شوهر و از تكاليف الزامي زن مي حقوق ثابت
استفاده كند و شرط كند كه شوهرش او را از شهر و محل سكونت خود خارج نسازد و » شرط ضمن عقد«هنگام عقد از 

م، 1991(حر عاملي، يا در محل خاصي او را سكونت دهد و در صورتي كه شوهر اين شرط را بپذيرد، بايد به آن عمل كند 

قانون مدني جمهوري اسالمي نيز به اين  1114در ماده  )1386(بستان، خالف وفاي به عهد است. و تخلف از آن،  )49/ 15
نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده  كند، سكنيزن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي«حق اشاره شده است: 

  ».شده باشد
  ج. حقوق فرزندان

اند. ردي است كه با عشق و محبت و با پيوند شرعي و الهي در كنار هم قرار گرفتهترين ثمره زندگي زن و مفرزند، شيرين
حضور فرزند در زندگي زناشويي نه فقط عشق و عالقه، پايبندي و حس مسئوليت در زندگي مشترك و اميدواري به 

  نشينند. ماشا ميرا در آينه وجود فرزند به ت» خود مشترك«دهد، بلكه آنان آينده را در همسران افزايش مي
دهد تا با تربيت اسالمي و اداي گرداند و به آنها امكان ميدار الهي مي اي الهي است كه پدر و مادر را امانت فرزند هديه

حقوق اين امانت، خود را در گذر زمان جاودانه سازند و به هنگام كوچ از منزلگه دنيا، ماندگاري خويش را با وجود 
  پذيرد.ايند. اين آرزو جز با رعايت حقوقي كه صاحب امانت معين كرده است، تحقق نميفرزندي صالح تثبيت نم
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  يك. داشتن نام نيكو

نام نيكو را احسان و نيكي در  . امام رضا)308/ 2، 1379(خميني، هاي نيكو، از حقوق فرزند است. گذاري نوزاد با نامنام
  فرمايد: داند و مي حق فرزند مي

ُل  ُجُل  َيربُّ ما َاوَّ   . َوَلدهِ  اْسمَ  ُكمُ َاَحدُ  َفْلَيْحُسنُ  َحَسنٍ  بِاْسمٍ  ُيَسّمَيهُ  َانْ  َوَلَدهُ  الرَّ
دارد, انتخاب نام زيبا برای اوست. پس الزم است هر نخستني احسان و نيكی كه پدر در حق فرزندش روا می

  . )2/66تا، البيضاء، بيحمجة(يک از شام نام نيكو برای فرزند خود انتخاب كند. 
كند؛ نامي كه هميشه با اوست و از اي است كه هر فرزندي در زندگي از پدر و مادر خود دريافت مينام نيكو بهترين هديه

گذاري كودك  است. از ديگر سو، در اسالم والدين از نام اش مؤثرشود و همواره در شخصيت فردي و اجتماعياو جدا نمي
اي براي فرزند خود انتخاب كنند، به شخصيت و اند. اگر پدر و مادر نام زشت يا زننده و زشت نهي شده هاي پستبا نام

  اند.حيثيت او آسيب رسانده، فرزند خود را از داشتن نام نيكو محروم كرده
  

  دو. حق تغذيه با شير مادر
چون بهترين شير براي شيرخواران در درجه  بر اساس اوامر الهي و قوانين طبيعت، كودك بايد از شير مادر تغذيه كند؛

بِیُّ  به ُوِضعَ  َلَبنٍ  ِمنْ  ما«اول، شير مادر او است:  هِ  َلَبنِ  ِمنْ  َعَليْهِ  َبَرَكةً  َاْعَظمُ  الصَّ و محروم كردن غير  )175/ 15م، 1991(حر عاملي،  »ُامَّ
هاي زيادي ، ثوابين دليل اسالم براي مادران شيردهموجه نوزاد از شير مادر، ستم بزرگي در حق كودك است. به هم

  فرمايد:مي مقرر كرده است. پيامبر اسالم
هٍ  بُِكلُّ  َهلا كان َاْرَصَغْت  ... َفاذا َب  ِرضاِعهِ  ِمنْ  َفَرَغْت  , َفاِذااِْسامعيل ُوْلدِ  ِمنْ  ُحمَّررٍ  ِعْتِق  َكِعْدلِ  مصَّ  َكريمٌ  َمَلٌک  َرضَ

  )١٥/١٧٥م, ١٩٩١(حر عاملی,  .َلَک  َغَفرَ  َفَقدَ  نفی اْلَعَمَل : َاْسَتأْ َو قاَل  َجنْبِها َعلی
مكد، خداي متعال اي كه كودك از پستان او شير ميدهد، در هر مرتبه... هنگامي كه مادر، فرزند خود را شير مي

اي دست بر پهلوي مادر نهاده، مييابد، فرشتهمي كند و آنگاه كه از شير دادن فراغتثواب فراواني به او عطا مي
  ات را آمرزيد.گويد زندگي را از نو آغاز كن كه خداوند تمام گناهان گذشته

  
  سه. حق اجتماعي شدن

يكي از ابعاد وجودي انسان، اجتماعي بودن اوست كه در مقام تربيت بايد بدان توجه شود. به همين دليل يكي از وظايف 
هاي فرزندان در ها و توانايييان در تربيت فرزندان و نسل آينده، توجه به رشد اجتماعي آنان است تا استعدادوالدين و مرب

عرصه حيات اجتماعي شكوفا شود و بتوانند به صورت فعال و موفق در زندگي جمعي حضور يابند. به تعبير ديگر 
  اجتماعي تربيت شدن يكي از حقوق فرزندان است.

دهد كه سالمت نظام اجتماعي و ثبات و پايداري آن به توانايي و آمادگي و زندگي اجتماعي نشان مي تجربه بشري در
هاي حيات انسان توجه دارد، به نگر است و به تمام جنبهسالمت افراد آن جامعه بستگي دارد. اسالم كه ديني جامع
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منضبط و داراي توازن روحي و تعادل اخالقي و  هاييتربيت اجتماعي انسان نيز توجه خاص داشته، براي تربيت انسان
  هايي داده است.نگر حضور يابند، دستورورز كه در عرصه حيات جمعي به صورت واقعخرد

هاي تربيت را در درون افراد بنيان نهاده و آنان را به رعايت اصولي سفارش كرده است كه در صورت دين اسالم پايه
اجتماعي از ثمرات مفيد آن يعني تعادل، روابط پايدار، محبت متقابل، نظارت و مراقبت  تحقق آنها در وجود افراد، نظام

  شود.مند مياجتماعي و... بهره
  چهار. حق ازدواج

، تنگدستي، تجربگي حق ازدواج از جمله حقوق مسلم فرزندان بر والدين، و به ويژه بر پدر است. شايد فرزندان به دليل كم
، دچار انحراف يا ترديد و تعلل در ازدواج شوند. اين بر عهده پدران است كه آنها را هاي رؤيايينديشههاي طوالني و اآرزو

  در انتخاب صحيح و مناسب ياري رسانند و مقدمات اين امر مقدس را براي آنان فراهم آورند.
انتخاب كند، به او نوشتن بياموزد و از جمله حقوق فرزند بر پدر اين است كه نام نيك براي او هاي ديني  بر اساس آموزه

نُ ثالثه والِِدهِ  علی اْلَوْلدِ  ِحقِّ  ِمنْ «آنگاه كه به سن بلوغ رسيد، زمينه ازدواج او را فراهم كند:  ُجهُ  اْلكِتاَبهَ  اسمه و ُيَعّلُمهُ  : ُحيَسِّ  و ُيَزوِّ
. در دوره جاهليت، والدين به ازدواج فرزندان خود توجه نداشتند. از اين رو، )720/ 10، 1379شهري، (محمدي ري »َبَلغَ  اذا

(بحراني، بيخداوند متعال مسلمانان را به اين كار دستور داد و فراهم آوردن امكان ازدواج فرزندان را بر پدران واجب نمود 

  .)132/ 3تا، 
  

  د. حقوق والدين
به نمودهاي متعدد و مختلفي اشاره شده است. همه اين نمودهاي را ميدر منابع ديني نسبت به رعايت حقوق والدين 

جاي داد. خداوند متعال در آيات متعدد به احسان به والدين اشاره فرموده و آن را پس از » احسان«توان در عنوان كلي 
مراحل اساسي دعوت قرآن دستور به خداپرستي قرار داده است؛ يعني احترام و احسان به پدر و مادر در دومين مرحله از 

ترين مواردي كه در روايات به عنوان مصاديق احسان ذكر . برخي از مهم)23و اسرا:  22؛ نساء: 83(ر.ك: بقره: قرار گرفته است 
، (ر.ك: حر عاملي ، به آرامي و نرمي با آنان سخن گفتن)15- 14: (ر.ك: لقمان اند از: اطاعت از پدر و مادر شده است، عبارت

، برآورده كردن نياز)71/76، 1983(ر.ك: مجلسي،  ، قطع نكردن سخنان آنان، تواضع و فروتني در برابر آنان)205/ 15م، 1991
هاي پدر و مادر، دعا در حق والدين، شركت در غم و شادي آنان، مهرباني بيشتر در حق مادر، قدرداني لفظي و عملي از 

، دوري از آزردن آنان حتي به )205 – 15/277م، 1991(ر.ك: حر عاملي،  به آنان هاي آنان، پرهيز از امر و نهي نمودنزحمت
و صدا نزدن  )24- 23(ر.ك: اسراء:  رسيدگي ويژه به پدر و مادر به هنگام پيري) 6/409، 1360(طبرسي، اندازه گفتن كلمة اُف 

  يت حقوق والدين بيان شده است.. در فقه شيعه احكامي نيز براي رعام)1991(ر.ك: حر عاملي،  آنان با نامشان
  

  گيري نتيجه
نتايج حاصل از بررسي متون و منابع اسالمي، سه شاخص عمده بينشي، اخالقي و حقوقي را براي كارآمدي خانواده 

كند. خانواده، بخشي از فرايند زندگي انسان است و براي اينكه كارآمد و داراي آثار و كاركردهاي مطلوب مشخص مي
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ها را دارا باشد. در غير اين صورت كارآمدي  هاي مربوط به اين شاخص ي آن به كمال برسند، بايد ويژگيباشد و اعضا
  خود را از دست خواهد داد.

هاي آفريننده هستي باشد، زندگي او هاي انسان در زندگي و به ويژه در خانواده، صحيح و مطابق با خواستهاگر بينش
راهه دهنده زندگي فرد باشد، زندگي را به بي هاي نادرست، جهتگيرد و اگر بينشدر مسير صحيح و كارآمدي قرار مي

  سازد. برده، آن را ناكارآمد مي
كند و سنگ بناي اخالق خانواده نخستين محيط تعليم و تربيت كودك است؛ فضايل اخالقي در اين محيط رشد مي

فتارهاي اخالقي را از پدر، مادر، خواهر، برادر و كساني كه با شود. كودك بسياري از صفات و رانسان در خانواده نهاده مي
داري، احترام متقابل، سپاسگزاري، مهرباني، محبت، سخاوت، شجاعت،  آموزد. صداقت، امانتكند، ميآنها زندگي مي

فضيلت را به  هايشود. خانواده نخستين درسورزي و بسياري از رفتارها توسط اعضاي خانواده به يكديگر منتقل مي عفت
گيري صفات اخالقي آنان تأثير مينشيني طوالني و پيوسته، بر شكل ترها نيز به سبب همآموزد و بزرگفرزندان خود مي

گذارند. پس بايد محيط خانواده به فضايل اخالقي آراسته شود تا بتواند كارآمدي خود را اثبات كرده و زمينه رشد و 
  زد.بالندگي اعضاي خود را فراهم سا

گيري از سردي روابط و فروپاشي روابط خانوادگي و نيز افزايش كارآمدي خانواده، آشنايي با هاي پيشيكي از راه
هايي كه كارآمدي خانواده را حقوق، وظايف و انتظارات الزامي و غيرالزامي هريك از همسران است. بسياري از ناسازگاري

  ريشه در رعايت نكردن حقوق يكديگر است. كند،اندازد و استحكام آن را سست ميبه خطر مي
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