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  چکیده

هدف پژوهش عبارت بود از تدوین مبانی و ساختار مداخالت اسـالمی بـراي درمـان    

براساس مقدار و  که آیا اسالم این مداخالت را چه بودها. سوال اول این  مشکالت زوج

کند؟ سوال دوم این بود که ساختار این مـداخالت چگونـه   کدام مبانی دینی تجویز می

گونـه بـود کـه هـم از متـون      دینی)، ایـن  -این پژوهش (با رویکردي علمی است. روش

حرکت کردیم و هم به عکسِ آن.. نتایج پژوهش » درمانیتدوین زوج«اسالمی به سمت 

. جایگـاه خـانواده و   1بانی اسالمیِ زیر مبتنـی اسـت:   نشان داد که مداخالت فوق بر م

شناسـی  . آسـیب 3هاي خانواده سـالم؛   . ویژگی2اجتماعی؛  -اهمیت آن در رشد فردي

هـا در   هـاي فقهـی و اخالقـی مداخلـه     . چـارچوب 5. اهداف تشکیل خانواده؛ 4خانواده؛ 

هـاي   مداخلـه درمـانی اسـالمی در پـنج بخـش     و نیز معلـوم شـد کـه زوج    درمانی زوج

ساختاري و معنوي قابل ارائه است. سه بخش اول متنـاظر   رفتاري، شناختی، عاطفی،

درمانی شناختی رفتاري اسـت، در بخـش سـاختاري توزیـع قـدرت را،      با دیدگاه زوج

دهـد. در  اسـالمی قـرار مـی   هـاي مبتنی بر حقوق زوجین و مرزهـا بـر اسـاس آمـوزه    

در باب اعتقادات، اخالق و عبادت اسالمی مبنـا   هاي اسالم هاي معنوي، توصیه مداخله

  گیرد.قرار می
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  بیان مسئله

هاي بسیاري در مورد ساختار خانواده و نحوه روابط  هاي دین اسالم توصیه در آموزه

هاي افزایش سالمت اعضـا و کـارایی کـل     کننده و روشاعضاي آن و رفتارهاي تسهیل

هـاي ایرانـی    بر غناي متون اسالمی، درصد بـاالیی از زوج  افزونشود. خانواده دیده می

هـاي اسـالمی دارنـد. خـدایاري و همکـاران       عالقه و آمادگی زیادي به عمل به توصیه

هـا پرداختنـد.    ) با استفاده از آموزه بخشـش در متـون اسـالمی بـه درمـان زوج     1381(

شناختی و رفتاري هاي  بررسی سه حالت نفس در قرآن و برخی مداخله) با 1389(دانش

درمانی ابداع کـرده اسـت.   اي اسالمی براي زوجشناسی شیوهمانند توبه و بخشش و خو

شـناختی را روش   -ویژه مـذهب بـا فنـون رفتـاري     یونسی ترکیبی از عوامل فرهنگی به

  فـر بـراي مقابلـه بـا خشـونت خـانگی،      ، الف). سـاالري 1387کنند (ثرتري تلقی میؤم

). باقریـان بـه تـدوین    1389هـاي اسـالم اسـتنباط کـرده اسـت (      هراهکارهایی از آمـوز 

). زادهـوش و همکـاران   1390هاي زناشویی براساس متون اسـالمی پرداخـت (   مهارت

اند ها به کار برده هاي اعتقادي، عبادي و اخالقی اسالم را براي حل مشکالت زوج آموزه

). 1391به کار گرفتـه اسـت (   ها ها را براي درمان زوج ). منجزي نیز همین آموزه1390(

ها روشن نیسـت.  ایـن تحقیـق در     درمانی اسالمی در این پژوهشمبانی و ساختار زوج

درمانی براي رفـع مشـکالت  ارتبـاطی    صدد تدوین مبانی و طراحی یک ساختار  زوج

زوجین از دیدگاه اسالم است. الگوي نظري ما داراي ابعاد شناختی، رفتـاري، عـاطفی،   

هاي درمان مشکالت زوجی براسـاس   معنوي است که در آن اصول و شیوه ساختاري و

توحید یـافتگی و انسـجام و نظـام     ةهاي فوق تدوین شده و نحو متون اسالمی در جنبه

شود. در این الگو ابعاد شناخت، عاطفه، رفتار و ساختار در چارچوب  ی آنها تبیین میعلّ

درمانی قرار گرفته اسـت.  ها، اساس زوج شها و رو معنویت در مبانی نظري و نیز شیوه

هـاي وارسـته و    باور به وجود انسان  ها به باورهاي متعالی مانند اعتقاد به خدا، نیاز زوج

الگوگیري از آنها و اعتقاد به  زندگی اخروي  در مراحل مختلف زندگی زناشویی امري 

ین است که یک برنامه ال اؤ). با توجه به موارد مذکور س1385فر، روشن است (ساالري
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ها را  درمانی کدام مبانی، ساختار و ویژگیهاي دینی براي زوج اي مبتنی بر آموزهمداخله

 داراست؟ 

  روش پژوهش 

توان در مقوله تحلیل محتوا جا داد. منظور از تحلیـل محتـوا   روش این تحقیق را می

هایی  یل کرد و استنتاجروشی است که از طریق آن بتوان به طور قابل اعتماد متن را تحل

بندي، ها، ترکیب، جمع آوري دادهدرباره مسائل علوم انسانی به دست آورد. پس از جمع

هـاي   گیري از متون اسالمی براسـاس روش اجتهـادي رایـج در حـوزه    استدالل و نتیجه

ریـزي  بنـدي و برنامـه  سپس به قالب )؛1389پور و حسنی، گیرد (علیعلمیه صورت می

پردازیم. روش فوق در این پژوهش به سه صـورت زیـر انجـام    ی اسالمی میدرمانزوج

   شده است:

درمانی اسالمی شش مرحله زیر طی شـده  ). در یک بخش از تدوین زوج1 -(الف 

  است.

درمانی(مثل: زوج، بعل، رجال، نساء،  هاي عربی متناسب با بحث زوج . کلیدواژهاول

امراه، نشوز، شقاق، طالق، اهل، معروف، صلح، امساك و مشتقات ایـن کلمـات)    ،مرئه

  ؛انتخاب شد

. تعیین منابع معتبر اسالمی از جمله قـرآن، کلمـات پیـامبر اسـالم(ص) و ائمـه      دوم

  ؛(ع)معصومین

درمانی از متون معتبـر اسـالمی    هاي مربوط به زوج ها و آموزه . استخراج توصیهسوم

  ؛ها براساس کلیدواژه

همچـون  از متـون اسـالمی    مسـتخرَج درمـانی   هـاي مربـوط بـه زوج    . گزارهچهارم

خانواده  ها در خانواده، ساختار خانواده (مراتب و مرزها)، اعتقادات، ارزشبندي و  دسته

هاي  هاي حل اختالفات و راه زا راه هاي آسیب ، زمینهزن و شوهر هاي مسئولیت ،کارآمد

  مد.دست آبه ،استحکام خانواده

بنـدي   شناسی در سه دسته تقسـیم  از جهت روش مستخرجهاي اسالمی  . آموزهپنجم
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و کارکردهـا و وظـایف زن و شـوهر،     .2؛ درمـانی اسـالمی   مبانی و اصول زوج .1 :شد

روش و فنـون در روابـط کالمـی و حـل      .3؛ بخش روابـط زناشـویی   ي تحکیمرفتارها

  .اختالفات

اختالفات ظاهريِ بندي و  جمع ،ها میه، یافتههاي عل مصطلح در حوزه  . با روشششم

  ؛بین بعضی ادله بررسی و یک نظر نهائی حاصل شد

اي  شناختی و مداخله هاي تربیتی، روان از روش دها، با استفدرمانی اسالمی. زوجهفتم

  شد. کاربردي و عملیاتی  ،ها در رفتار، عواطف و شناخت

  :طی شددرمانی اسالمی، مراحل زیر ). در بخش دوم تدوین زوج2 –(الف 

. نقد و بررسی روش حـل  دوم؛ . شناسایی و تعریف مشکالت در روابط زوجیاول

حـل علمـی بـه متـون و      . راهسـوم  شده است؛ مسئله یا مشکل که در متون علمی ارائه

ارزیابی قـرار   مورد و تطابق آن با اصول و قوانین اسالمی عرضه شد هاي اسالمی آموزه

هـاي   از آموزهت زوجی، مشکال هايحل راه«با توجه به ارزیابیِ مذکور، . هارمچگرفت؛ 

  شد.، استنباط »اسالمی

  :شددرمانی اسالمی مراحل زیر طی  ). در بخش سوم تدوین زوج3 –(الف 

به منظور ارائـه بـا   شناسی  درمانی علمی روانها، و مکاتب مختلف زوج . دیدگاهاول

مبـانی  و ها  روش ،محتواهامقدار تطابق و تناسبِ . دوم؛ هاي اسالمی، بررسی شدآموزه

. مبـانی، محتواهـا و   سـوم بررسی شد؛ هاي اسالمی  با دیدگاهعلمی درمانی  زوج فکريِ

، درمـانی اسـالمی   زوجنظریـه  درمانی، بـه عنـوان بخشـی از     هاي یک نظریه زوج روش

  پذیرفته شد.

درمانی را که در چـارچوب   زوجهاي  هاي نظریه در این مرحله مبانی، محتوا و روش

. ایـن  گرفـت درمانی اسالمی مـورد اسـتفاده قـرار    هاي اسالمی قرار دارد، در زوج آموزه

درمـانی   ) و خـانواده 1379فـر،   فرآیند در دو نظریه خانواده درمانی مینـوچین (سـاالري  

  شد.)، انجام 1389رفتاري (ترابی،  شناختی

درمـانی اســالمی، دو حرکـت از دو جهــت    زوجشناسـی تــدوین   بنـابراین در روش 

در شـد؛  به حرکت از متون اسالمی اشـاره   ،مختلف صورت گرفته است. در بخش اول
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درمانی به سـمت متـون اسـالمی اسـت.      بخش دوم و سوم، حرکت از متون علمی زوج

 ،نهایـت  درو شناسی روابط زوجین در متون علمـی، انتخـاب    مشکالت از بحث آسیب

در بخـش سـوم مبـانی، محتواهـا،      .یـافتیم هـاي اسـالمی    ا متناسب با آموزهحل آن ر راه

درمـانی برداشـت نمـوده و آن را در     هـاي زوج  درمانی را از نظریه ها و فنون زوج روش

  .گرفتیمهاي اسالمی، به کار  صورت تناسب با آموزه

  درمانی اسالمیمبانی زوج

هـا از نگـاه    ل اختالفـات زوج تدوین یک نظریه مشاوره زناشویی و مداخله براي ح

درمانی اسـالمی  توان از زوجها نمی هایی است که بدون پذیرش آن اسالمی مبتنی بر پایه

  :است سخن گفت. این مبانی به شرح زیر

خـانواده در نگـاه اسـالم     :جایگاه خانواده و اهمیت آن در رشد فـردي اجتمـاعی   .1

). از 222ص، 100، ج1983سـی،  اسـت (مجل ترین نهـاد اجتمـاعی    ترین و محبوب مهم

مهم زندگی پیامبران از جمله رسول اکـرم(ص)، ازدواج و تشـکیل خـانواده     هاي روش

هایی ماننـد ارضـاي نیازهـاي عـاطفی      کارکرد ).329، ص5جق، 1407، (کلینی باشد می

 جنسی و تولید و پرورش نسل سالم از نگاه اسالمی فقط در چارچوب ازدواج مجـاز و 

 پذیرفته است. از طرف دیگر جدایی و طالق امري منفور و ناپسند است. 

فـرض مهـم بـراي مداخلـه در     یـک پـیش   هاي خانواده سالم از نظر اسالم: ویژگی .2

 هـاي روابـط سـالم زناشـویی اسـت. از دیـدگاه اسـالمی تـا         مشکالت خانواده، ویژگی

ریـزي و  هـا را  طـرح   مداخلهتوان روشن نشود، نمی هاي خانواده سالم (کارآمد) ویژگی

 ) براي خانواده کارآمد طرحی را ارائه نموده است.1388صفورایی( اجرا نمود.

هرگونه مداخله در روابط زناشـویی مبنـی بـر    شناسی خانواده از نظر اسالم: آسیب .3

اگر آزار همسر یـا   طور مثال به اي را آسیب یا مشکل بدانیم.پدیده این است که رفتار یا

. در نگـاه اسـالمی نیـز    کنـیم مـی دانیم مداخله ب بارضاي نیاز جنسی یک طرفه را آسی

 اینگونه است.

درمـانی اسـالمی،    از دیگـر مبـانی مهـم زوج    اهداف تشکیل خانواده از نظر اسالم: .4
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 توانیم ارزیابیروشن کردن اهداف تشکیل خانواده از نظر اسالم است. بر این اساس می

است و چه موانعی براي نیل  تحقق داده خانواده چقدر اهداف مورد نظر را کنیم که یک

 به اهداف وجود دارد.
چـه  در دیـدگاه اسـالم،    درمـانی: ها در زوج هاي فقهی و اخالقی مداخله چارچوب .5

که حکمیت میان زوجـین  اتی مثل آنآی وجود دارد؟ها در خانوادهمداخله مجوزي براي 

یـا   )128، (نسـاء  دانـد صلح را بهتر از هر چیز مـی ، یا )35، کرده است (نساءرا توصیه 

حـدیثی کـه مداخلـه     ، یـا )2، (مائدهرا مطرح کرده کمک گرفتن از سایرین براي صلح 

اصـالح بـین   یا  ،)47، نامه البالغهنهجمهم شمرده شده است ( را حل اختالفات مردمدر

همـه ایـن    ،)289، ص1406بابویـه،   (ابـن  دانسـته اسـت  بسیار مطلـوب  را زن و شوهر 

طـرح   1کنـد. شـکل    ها، لزوم مداخله براي حل مشکالت زناشویی را روشن مـی  آموزه

  دهد.درمانی اسالمی را نشان میمبانی زوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درمانی اسالمی: مبانی زوج1شکل  

  درمانی اسالمی اهداف زوج

بخـش بـین زوجـین و     رضـایت درمانی اسالمی ایجاد یک رابطـه   هدف اصلی زوج 

همـراه بـا آرامـش و لـذت در چـارچوب       ةفراهم شدن یک زندگی بـا نشـاط و انگیـز   
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باشـد. معنویـت در    هاي اسالمی با رنگ خدایی در همه ابعاد زندگی زناشویی می آموزه

اسالم عبارت است از قرب به خداونـد و رسـیدن بـه مقـام خشـنودي فـرد از خـدا و        

(کلینـی،   1هـاي اسـالمی در همـه امـور زنـدگی      رعایت آموزه رضایت خداوند از او، با

). بـراي  28) که در قرآن کمال نهایی نفس معرفی شده است (فجـر،  14ص، 2، ج1407

  رسیدن به این هدف، اهداف زیر باید تحقق یابد: 

به عنوان یک خویشتن هاي  ها و ضعف . درك درست ابعاد شخصیتی خود و قوت1

  ؛همسر

شـریک  هـاي او بـه عنـوان     ها و ضعف خصیت همسر و قوت. درك درست از ش2

  .زندگی

  ؛ها و وظایف خویش در قبال همسر و سعی در رعایت آن . شناخت مسئولیت3

   ؛ت، حمایت عاطفی، همدلی، ایثار و...) بین زوجینب. تقویت عواطف مثبت (مح4

ق میلـی، انـدوه و...) در چـارچوب اخـال     . مهار و تعدیل عواطف منفی (خشم، بی5

  ؛اسالمی

  ؛. تقویت روابط کالمی مؤثر بین زوجین6

  ؛هاي اسالمی . توزیع عادالنه قدرت بین زوجین براساس آموزه7

ها (مدارا، مالیمـت، مصـالحه    هاي مؤثر حل اختالفات و تعارض . به کارگیري راه8

  ؛و...)

  . سعی در رشد و کمال علمی، اخالقی و معنوي دینی خویش و همسر.9

  درمانی اسالمیساختار زوج

هـا براسـاس متـون اسـالمی      هـاي حـل مشـکالت زوج    در این بخـش بـه بررسـی راه   

عـاطفی و معنـوي    هـاي اعتقـادي، اخالقـی،    هاي اسـالمی توصـیه   پردازیم. در آموزه می

خـورد.  ها و حـل اختالفـات آنـان  بـه چشـم مـی       مناسبات زوج يمتعددي براي ارتقا

ها، عواطف  توان در سه حوزه شناختها را می راهرفتاري این  -براساس الگوي شناختی

                                                   
1. اللَّهدبنْ أَبِی عع( ع(   لِ اللَّهی قَولَّفج زَّ ولَام -عالْإِس یغَۀُ هبغَۀً قَالَ الصبص نَ اللَّهنُ مسنْ أَحم و غَۀَ اللَّهبص . 
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و رفتارها بررسی  کرد. در الگوي اسالمی دو محـور جدیـد یعنـی سـاختار خـانواده و      

مراتب و مرزها در  هاي اسالمی در سلسله شود. آموزهاضافه می درمانیمعنویت به زوج

فـر،  ارد (سـاالري هاي جالب تـوجهی د  پوشینگر مینوچین همخانواده با دیدگاه ساخت

 شناســی روابـط زوجــین از دیـدگاه اســالم،  در آسـیب  افـزون بـر ایــن   ).1385و 1379

رکن کلیدي نگاه اسالم بـه ازدواج   نیز معنویت ثري دارد.ؤهاي ساختاري نقش م ضعف

هاي معنوي در سه محور اعتقادات، عبادات  ). مداخله1385 فر،(ساالري و خانواده است

  دهد. ها را نشان می ساختار مداخله 2شکل  د.شوو اخالق بررسی می

  

  

  

  

  

  درمانی اسالمی: ساختار مداخالت در زوج2شکل 

  

  هاي شناختی مداخله .1

هـا، معیارهـا و شـیوه     ها، اصالح شناخت ترین مداخالت در حل مشکالت زوجمهم

  تفکر آنان در مورد زناشویی و خویشتن و همسر است. 

 بنـاي محبـوب و   و )21،(نسـا  ازدواج، پیمـان محکـم  عقـد   اصالح نگاه به ازدواج:

ازدواج در همـه  ؛ تقـدس  )222، ص100ج، 1983 عزیزي نزد خداوند است (مجلسـی، 

است، بیشتر ادیان مراسـم ازدواج را در امـاکن مقـدس     امري پذیرفته ها و ادیان فرهنگ

ـ    از زوجـین مـی   ).86، ص1368 کنند (سـیف، خود برگزار می ا خـواهیم ایـن نگـاه را ب

از  (ازدواج) دیگر مانند قبل، مرد و زن با این عهد ،تلقین کنند به خود یادآوري مستمر،

با استناد به مشاهدات  )266ص ،1372شهید مطهري ( ها برخوردار نیستند. آزادي رابطه

نـد، نـوعی نـاپختگی در آنـان را گـزارش      اازدواج نکـرده  از برخی افراد که اصـالً  خود

جوانان عدم شناخت اهداف ازدواج و ماهیت ایـن   ویژه بهاز مشکالت زوجین  دهد. می

  پیوند است. 
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درمانی اسالمی، کمـک بـه   هاي مهم در زوج یکی از مداخله دیدگاه نسبت به خویش:

هـا   معرفت نفس در متون اسالمی سودمندترین شـناخت  همسران در خودشناسی است.

مه و ا) با توجه به نفس اماره، لو1382( ش). دان232ص، 1366 (آمدي، اعالم شده است

ها در  ها پرداخته است. بخش مهمی از مداخله مطمئنه در قرآن به اصالح مشکالت زوج

  گردد.خویش باز میو ضعف دهی نسبت به نقاط قوت روابط زوجین به بینش

 هـا خصوصـاً   زوجسیاري از یکی از مشکالت ب نگري:ها نسبت به همسر، واقع دیدگاه

نگري آلی و رویایی به جاي نگاه واقعایده ب)،1387در اول ازدواج نگاه قطعی(یونسی، 

مگـر تعـداد بسـیار     ،ها الزم است زوجین بینش پیدا کنند که همه انسان به همسر است.

، تصـحیح  الفصـاحه  نهـج ( شـوند رفتارهاي اشتباه می دچار ،اندکی از انبیا و اولیاي الهی

   ).609ص شیروانی،

گرایانه به زناشویی است، حال آنکه همه ابعاد نگاه کمال ،نگريدیگري از مطلق نوع

) به تصورات 1375( ها و مشکالت است. الیس همراه با ناکامی ،زندگی از جمله ازدواج

به زوجین یادآور شویم که تنها خداوند پـاك  باید نادرست از ازدواج اشاره کرده است. 

ه خدا در رکوع و سجده درس بگیرند که فقط سـاحت او  و منزه است. از تسبیح و تنزی

 عیب است.کامل و بی

هـایی در مـردان هسـتند کـه بـر       هاي اسالمی در پی ترویج دیدگاه آموزه نگاه به زن:

هـاي   گذارند. نخستین نکتـه توجـه بـه لطافـت     شان بسیار تأثیر میرفتار آنان با همسران

 »زن ریحانه است و قهرمان نیست«رمود: (ع) ف روانی و عاطفی زنان است. حضرت علی

). این واژه به لطافت روحـی و جنبـۀ زیبـایی زنـان اشـاره      510، ص5ج، 1407(کلینی، 

  دارد. در برابر، قهرمان که به معناي مدیر، وکیل و محافظ آمده، از زن نفی شده است. 

هـاي روانـی و    نکتۀ دوم، متوجه ساختن مرد به ضـعیف بـودن زن از برخـی جنبـه    

از خدا بترسـید  «آمده است:  (ع)خود است. در روایات معصومان جسمانی در مقایسه با

بهترین شـما کسـی   «)؛ 511، ص 5ج، 1407(کلینی،  »بارة دو ضعیف: یتیمان و زنان... در

  ). 224، ص100، جمجلسی» (اش بهتر رفتار کند است که با خانواده

نکتۀ سوم، امانت بودن زن از هنگام ازدواج در دست مرد است، و متون اسالمی بـر  
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). امام علی(ع) همسـرش را امـانتی   304، ص7ج ،1406، (بیهقی اند این نکته تأکید کرده

  ).  193، ص43، ج1983 (مجلسی، نزد خود اعالم کرد

که دیـن اسـالم   نکتۀ آخر نیز توجه به نقش مادريِ همسر در خانواده است. از آنجا 

 بسیاري قایـل اسـت    ) و احترام و نیکی به مادر اهمیت513، ص5ج براي مادر (کلینی،

   ).492، ص21، ج1416، عاملیو حر 15، ، احقاف14، (لقمان

بخشـی   : بخشـی از مـداخالت شـناختی آگـاهی    ییتهاي جنسنگاه به مرد و تفاوت

هـاي زن و   هـا و کـنش   . نقشیابدهاي روانی زن و مرد اختصاص می زوجین به تفاوت

هـاي   تفـاوت  ۀاسـالم بـه مسـئل   هاسـت.   ثیر این تفاوتأشوهر در خانواده بسیار تحت ت

  د.دار اشارات فراوانی   جنسی

  

 هاي عاطفی مداخله .2

دیدگاه اسالمی هدف از آفرینش دو جنس زن و مرد را براي تامین نیازهاي عـاطفی  

در سـه دسـته نیازهـاي جنسـی، نیازهـاي       ). مداخالت عاطفی21، (روم داندآن دو می

  شود.عاطفی مثبت و مهار و تعدیل عواطف منفی بررسی می

  :همسران جنسیالف. ارتقاي روابط 

نظر قرار داد: اول، ترغیب زوجین بـه  پـذیرش ایـن     داصولی را مباید بدین منظور  

تی که از طریق آن که با توجه به طبیعی بودنش و آثار مثب نیاز و ایجاد تلقی مثبت از آن،

هـا از جملـه    . برخی زوجتوان به این نگرش رسید ، میآید در روابط زن و مرد پدید می

این نگاه توان  میاسالمی  هاي وزهمآزنان به هر دلیل نگاه منفی به روابط جنسی دارند. با 

 کـه آنهـا   ها و هنجارهایی براي این رفتار و تعهد به پذیرش چارچوب ،دوم ؛تغییرداد را

انـد. رفتـار جنسـی فقـط در      هـاي اخـالق انسـانی آن را پذیرفتـه     ادیان و نظریه معموالً

؛ شـود  و فقط بین اعضایی از دو جـنس مخـالف پذیرفتـه مـی     یچارچوب ازدواج قانون

زن و شوهر نیاز جنسی خویش و طـرف  فراهم آوردن لذت متقابل زوجین است.  ،سوم

بخشی متقابل در پرتو ایـن رفتـار    لف در لذتهاي مخت مقابل را در نظر گرفته و از جنبه
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 دهـد.  هاي اسالم براي تحقق این امر انتظاراتی را از زن و شوهر ارائه می آموزه. بکوشند

هاي مناسب با شوهر  از زن انتظار آراستگی، پذیرش قلبی روابط و همراهی در موقعیت

از مـرد نیـز    ).508، ص5ج ،1407، (کلینـی  روداعتنـایی بـه همسـر مـی    و دوري از بی

) پاسخگویی به میل همسر و 381، ص4، جالفقیهبابویه، (ابن آراستگی مطابق میل همسر

و فراهم نمودن مقدمات رفتـاري و عـاطفی    )494، ص5، ج(همان توجه به آراستگی او

  رود.) انتظار می238، ص89جو  327، ص59ج، 1983، (مجلسی رابطه جنسی

هاي روانـی بـه    در تأمین این نیاز مهم، موجب آسیب زن و شوهر ناتوانییا کوتاهی 

، بابویـه  (ابن اي براي انحراف و نابهنجارهاي فردي و اجتماعی است زمینه آنان و پیدایی

 در پرتـو رفتـار   هازن و شـوهر  لذت، نشـاط و آرامـش  بیشترین  .)381، ص4، ج1413

و  آناندر سالمت روانی این امر  ).321، ص5ج، 1407، (کلینی بخش استجنسی لذت

  .خانواده نقش بسیار مهمی دارد ةبراي ادار شان یآمادگی جسمانی و روان

  ي عاطفیتأمین نیازهاب. کمک به 

نـان در  آو تفاوت  هاي جسمانی و روانی زن و مرد در جنبهتشابه  :تقویت دلبستگی 

 گـردد، یآنان مصیت همین دو بعد که موجب  مکمل بودن ابعاد جسمانی و روانی شخ

 اسـت نـان  بـه هـم و ایجـاد انـس و دلبسـتگی بـین آ       ایشـان دو عامل مهم در جـذب  

ــایی، 472، ص3ج ،1407، (زمخشــري . نیــاز دلبســتگی )166، ص16ج، 1374 و طباطب

براي  یزیرا زن و مرد، محرك مثبت ؛شود تأمین می شکلافراد در پرتو ازدواج به بهترین 

هـا و   با پیوند به هـم، نـاراحتی   اند؛ همهنگام بروز مشکالت همراه و حامی  ؛یکدیگرند

رابطـه بـا هـم، نیـاز بـه توجـه و        و در ضمنِ ؛دهند آینده را کاهش میدربارة ها  نگرانی

متـون  ). 1382  ،دیگـران (آذربایجـانی و   سـازند  دیگر را برآورده میکستایش و تمجید ی

همسرانی براي شما آفرید تـا   ...: «اند تأکید قرار داده مورداسالمی این کارکرد ازدواج را 

تعبیـر مـودت بـه معنـاي      .»تان دوستی و رحمت نهـاد آرامش یابید و میان آناندر کنار 

بـر ایـن    ).166، ص16ج ،1374 (طباطبـایی،  محبتی است که در مقام عمل ظاهر باشـد 

با ترغیب زوجین به درمانی شود. در زوجمودت حاصل می ،اساس فقط با اظهار محبت

، در صدد تقویت انس و دلبسـتگی زوجـین بـه    دهی به آناناظهار محبت به هم و بینش

به معناي آرامـش و   )189، اعراف و 21، هم، هستیم. تعبیر سکونت در آیات قرآن (روم

زیـرا بـا    یابد،ها و ناآرامی زن و مرد با ازدواج کاهش می نگرانی .ستخالف اضطراب ا
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حمایـت  ، اي انسـانی  ۀیابند. در هیچ رابطـ  اي دست می به امنیت خاطر ویژهتکیه بر هم 

آنان (زنان)، براي شـما لباسـی هسـتند و شـما     « .واج نیستدازعمق و شدت روانی به 

اند کـه از   زن و شوهر براي یکدیگر همچون لباس .)187/(بقره »لباس هستید نانبراي آ

شانند و موجب زینـت همـدیگر خواهنـد    پو کنند و عیوب را می گیري می ها جلو آسیب

ـ   بینش استفاده از .بود ثیر جـدي در  أدهی زوجین به این نیاز عاطفی در جلسـه درمـان ت

  گذارد.درك متقابل هم می

  مهار عواطف منفی:ج. آموزش 

گـردد. بـراي نمونـه خشـم و     ها بـاز مـی   ها به مهار هیجان بخشی از مشکالت زوج

هاي اسالمی  اجعان، شکایت اصلی زنان است. آموزهخشونت زناشویی در بسیاري از مر

  ب).1389الف و 1389فر، (ساالري هاي جالب توجهی دارد حلبراي این مشکل راه

  . مداخالت رفتاري3

روابـط کالمـی، روابـط غیرکالمـی، امـور منـزل،       آمـوزش  ها را دربـاره   این مداخله

  باشد.حل تعارض می گیري و تصمیم

  ثر: ؤکالمی مالف. ارتقاي روابط 

  شود:روابط کالمی در دو بعد گوینده و شنونده، بررسی می

  گوینده: 

صـداقت یـا    هاي اخالقی الزم در گفتـار عبارتنـد از:   برخی ویژگی محتواي گفتگو:

 کلینی،( ستاداري هاي اصلی دین از صفات مهم اخالقی و از شاخصکه  گوییراست

ساز اعتماد در روابـط اجتمـاعی از جملـه زنـدگی     صداقت زمینه). 104، ص2ج ،1407

زناشویی است. مراد از صداقت، گفتاري است که فرد در آن انگیزه و قصدي مغـایر بـا   

کنـد کـه بـه خـانواده خـود دروغ      پیامبر(ص) توصیه میمحتواي کالمش نداشته باشد. 

وغ ). همسران باید سعی کنند به شوخی هـم در 254، ص69ج، 1983 نگوئید (مجلسی،

  ).41، ص4ج(کلینی،  نگویند
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ثر آنان است. متـون اسـالمی بـه مـردان     ؤزوجین نسبت به هم رکن روابط م احترام

) و ایـن  61، ص5ج، 1412 حرعاملی،کند که به همسر خود احترام بگذارند ( توصیه می

 (سـیوطی،  را نشانه رشدیافتگی مرد است. بی احترامی به زن نشانه ناپختگی مرد اسـت 

نقل شده است که پیوسته جبریل سفارش زنـان را   از پیامبر(ص) ).629ص ،1ج ،1401

  ،1408(نـوري،   مرد حق ندارد به همسرش اف بگوید مبه من کرد تا آنجا که گمان کرد

بـه بهتـرین    دیگریکهاي احترام زوجین به  یکدیگر، صدا زدن  نهمواز ن ).252ص، 14ج

 ).643ص ،2ج ،1407نامی که هر یک دوست دارند (کلینی، 

از  ).161ص ،1380 (برنشـتاین،  اسـت  ثرؤسپاسگذاري زوجین از اصول روابـط مـ   

 مجلسـی  و 152، ص1ج  (سـیوطی،  صفات مناسب زنان سپاسگذاري از همسـر اسـت  

). ناسپاسی زن در گفتار پیامدهاي نامطلوبی براي خانواده و خود 239ص ،100ج ،1983

افکـار،  صـمیمیت،  م است زوجـین بـراي   الز ).440، ص3ج ،1413 بابویه،(ابن او دارد

بـا هـم در میـان بگذارنـد:      امور خـانواده از جملـه امـور زیـر  را     ها در عقاید و نگرش

 اعتقادات اسالمی، اهداف زندگی و مقاصد ازدواج، جایگاه زن و شوهر و وظایف آنها،

انـه، نظـم،   هاي مختلف روابط زناشویی، نوع لباس، آرایـش و ظـاهر، وضـعیت خ    جنبه

ات (خشم، شادي، غـم،  امیال، نیازها، حاالت عاطفی، احساسینش وسائل و نوع غذا، چ

  .  آرامش و...)

تعـادل   ،در ابراز احساسات منفـی  یک مداخله مهم آن است که همسران کمک کنیم

گاه در یک تعارض معمولی زوجین با  خویش را حفظ کنند و از انصاف خارج نشوند.

 ،5ج ،1407، یلینـ ککننـد ( بـزرگ مـی   مشـکالت را  مزایـاي زیـاد را انـدك و    ،هـا  گفته

 ،3ج ،1413  بابویـه،  (ابـن  کننـد گذشته شیرین زندگی را به کلـی انکـار مـی    و )323ص

هاي مثبـت را هـم در نظـر داشـته      است که در بیان احساس منفی، جنبهالزم ). 440ص

  باشیم و آن را ابراز کنیم. 

هنگ صـدا  شود که نرم و مالیم صحبت کنند، آهمسران توصیه  میبه  کننده: صحبت

 ،گفتـار متـین و آرام   ).19 ،(لقمان صداخودداري شودکردن آهنگ پایین باشد و از بلند 

د که حتی با فرعـون نـرم صـحبت    رکندارد. خدا به حضرت موسی امر  يتندوسرعت 



  1392/ بهار و تابستان 12/ ش7شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  50

  

 9 ء،(نسا معتبر سخن بگوییدمنطقی، مستدل و براساس شواهد و مدارك  ).44، (طه کند

به آن علم که نباید چیزي را  ).12 ،(حجرات نباید پیروي کردها  از گمان ).70،و احزاب

و  355، 1366، د (آمـدي . کوتاه و مختصر صحبت کنیـ ) 36، ندارید، دنبال کنید (اسراء

ري . صحبت زیاد اشتباه بیشتکننده نباشدتا طوالنی و خسته )116، ص2ج، 1407، کلینی

و در مسـائل   )66، (نساء رسا و گویا صحبت کنید ).89ص ،1404ی، (حران را دربردارد

خـواهی   با قصد اصالح و  از سر خیـر  با بیان موارد عینی موضوع را روشن کنید.کلی، 

کنـیم کـه از ابتـداي    همسران را ترغیب می. )438، ص3ج ،1407، (کلینی صحبت کنید

هرچنـد   یه این است کهانتقام و تالفی. آخرین توص گفتگو قصد اصالح داشته باشند نه

اسـتفاده  پسـندیده در عـرف    شد، سعی شود از کلمات و عباراتابخوب همسران نیت 

   ود.ش

 ،یکی از ایـن مـوارد   روابط کالمی نامناسب پایه بسیاري از مشکالت زوجین است.

عی آنـان را  بـرد و سـ  ثیر کـالم زوجـین را از بـین مـی    أآمیز است که تگفتگوي مجادله

هـاي  و سـتیزه بپرهیزیـد کـه دل     فرمـود: از مجادلـه   )ع(المـؤمنین امیر کند.حاصل می بی

در مجادلـه   ).409، ص3ج، (کلینی، اصول ندرادران را بیمار کند و نفاق رویادوستان و ب

چـاپ  ، یلینـ ک( گویندآمیز میشود، به هم الفاظ توهینهاي زن و شوهر آشکار می عیب

، دارالحـدیث چـاپ  (کلینـی،   بینـد نفس آنان آسیب می) و عزت639، ص2 جاالسالمیه، 

کنید حـق بـا شماسـت مجادلـه را     حتی اگر احساس میشود  توصیه می). 737، ص3ج

گو باشید که در به شکلی گوینده و پاسخو  )،144ص ،1 ج، 1362بابویه، (ابن ترك کنید

  گفتگو، کسی بازنده نباشد و هر دو راضی شوند.

اسـتفاده از   کننده است.آمیز، مسخره یا تحقیر ها، شیوه گفتاري توهین یگر آسیباز د

کنـد. بـه   آمیز در روابط زناشویی فضاي ارتباطی آنان را سـرد و منفـی مـی   الفاظ توهین

همین جهت در متون اسالمی به زن و مرد توصیه شده است کـه حتـی از الفـاظی کـه     

). گـاه شـیوه   252، ص14ج، 1408، نـوري ( نکنندکمترین اهانت را در بر دارد استفاده 

تردید این شیوه، کند. بی(نه الفاظ او) چنین پیامی را به طرف مقابل منتقل می گفتار فرد

گوشه و کنایه، مبهم و   کند. یک آسیب دیگر این است که زوجین بااثر میگفتگو را بی
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رخـی   بشـویم کـه   مواجـه مـی  هاي زناشویی با این پدیده  در مشاوره گویند.تند سخن ب

کنند. قرآن تعبیـر تنـدي بـراي    ان با کلمات تند و کنایه و اشاره با هم برخورد میهمسر

 ،حالت نوعی دوگانگی در برخورد استکه ). این1، (همزه1این حرکت به کار برده است

جـویی و انتقـاد ریـز و    (عیب زدن کند. آسیب دیگر  نقبه تعامل زوجین آسیب وارد می

  است که اثر منفی آن گاه از انتقاد تند بیشتر است.  سته)پیو

   شنونده:

) به معناي گوش دادن بـا  18، (زمر با توجه کافی گوش دهید. تعبیر استماع در قرآن

الزم است که موقع صحبت همسر، سکوت کنید، با همـه   .2دقت و با تمام وجود است

توصـیه بـه سـکوت هنگـام      وجود گوش کنید و خود را سرگرم کارهاي دیگـر نکنیـد.  

-تواند درسی براي رعایت سکوت در گفتار هر گوینده) می204، تالوت قرآن ( اعراف

گاه صـحبت همسـر را قطـع    شود هیچاي از جمله همسر باشد. شنیدن خوب باعث می

شـنونده   (ص)). پیامبر اسـالم 355، ص95ج ،(ع)الرضا اإلمام إلی المنسوب الفقهنکنید (

). در مجموع فقـط بـا شـنیدن خـوب سـخنان      66، خوبی براي سخنان  مردم بود (توبه

توان به تبادل نظر و توافق رسید. قرآن بـه کسـانی کـه سـخنان را بـه خـوبی       همسر می

). این بشـارت  18، دهد (زمرکنند بشارت میشنوند و سپس از بهترین آن پیروي می می

قبـل از پاسـخگویی، از    .شـنوند بی سخنان هم را مـی شود که به خوشامل همسرانی می

اطمینان حاصل کنید. سپس با خالصـه کـردن سـخن همسـر،      کامل شدن سخن همسر،

 حرانی،( من استؤمن آینه مؤمانند آینه احساسات و نظرات او را انعکاس دهید. اینکه م

  شود. می نیز) شامل همسران 173ص ،1404

  ب. حاالت غیرکالمی

تا انواع حاالت غیرکالمی در چهره، چشمان،  شودگام به زوجین کمک میدر اولین 

محسوب از خودشناسی ناسند. این  بخش آهنگ صحبت، تماس و وضعیت بدنی را بش

                                                   
 وطعنـه  زبـان  زخـم  مـردم   بـه  که کسى یعنى همزة: گفت) 15( ٍلُمزَةٍ همزَة لکُلِّ ویلٌ: مبارکه آیه درباره مجاهد. 1

  ).116/ 1مجموعۀ ورام ( زند مى

 .)208، 5 ج ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم( باالصغاء إلّا یکونا لألنّه یقصد کان ما لماستع. 2
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در  ؛)ق1400، یعـۀ الشرمصباحکید شده است (أتبر آن هاي اسالمی  که در آموزهشود  می

المـی و محتـواي گفتـار خـود     خواهیم کـه بـین حـاالت غیرک   مرتبه بعد از همسران می

شود که در روابط هماهنگی ایجاد کنند. عدم هماهنگی این دو باعث نوعی دورویی می

). شـاید  ]19/ [ 537، ص1414، األمـالی  ،طوسـی ( فردي ناپسند شمرده شـده اسـت  بین

هـاي اصـلی بـروز     ترین بعد غیرکالمی انسان حاالت چهره باشد که در آن هیجـان مهم

 برخورد با دیگران با چهره نیکو اسـت  ،). بخشی از حسن خلق1391 (شجاعی، کند می

شود با مردم از جمله همسـر  به افراد توصیه می ).103ص ،2 ج ،هاإلسالمیچاپ ، یلینک(

من شـادي و نشـاطش در چهـره نمایـان     ؤمـ  (همان). با روي باز و گشاده برخورد کنند

). تبسم در چهره 573، ص3 ج ،دیثدارالحچاپ  ،یلینک( است و غمش در درون است

، 2ج، 1407، (کلینـی  تواند در برانگیختن احساسـات مثبـت همسـر مـوثر باشـد.     نیز می

 ات را بـراي مـردم درهـم نکـن    کند چهره). لقمان حکیم به فرزندش توصیه می103ص

شـود (آمـدي،    ). چهره باز موجب جذب عواطف و موافقت طرف مقابل می18، (لقمان

درمانی از گرفتگی و حاالت منفی چهـره  در جلسات زوج معموالً). 93و 92، غررالحکم

تـوان همسـران را بـه برخـورد     هـا مـی   د. با استفاده از این آمـوزه شو میر شکایت مسه

 آور رهنمون کرد.اي نشاط چهره

تماس چشمی یا نگاه در متون اسالمی و اخالقی بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه      

) مثبت 327ص ،5ج ،1407، یلینک( و جنسی زن و شوهر به هم هاي عاطفی است. نگاه

نگاه به چهره همسر نشاط و عاطفه مثبت را بر  حتی همراه با پاداش اعالم شده است.و 

، 16ج، 1409هنـدي،  (متقـی  شـود (همان) و موجب نظر لطـف خداونـد مـی    انگیزدمی

، بسیاري آیات (اسـراء ). مالیمت و دوري از خشکی و نامنعطف بودن بدن در 276ص

) ترغیب 103ص ،2 ج، هاإلسالمیچاپ ، یلینک( ) و سخنان معصومان(ع)18، لقمان و 24

که است جالب توجهی  هاي شده است. تواضع زن و شوهر نسبت به هم یکی از توصیه

تواضع باعث نرمی و افتادگی در بدن  کند.تا حد زیادي در وضعیت بدنی آنان بروز می

با حالت بدنی خشک و تیزي در بدن همـراه اسـت. کنـار همسـر قـرار       شود و تکبرمی

هاست. پیامبر(ص) نشستن مـرد نـزد    گرفتن و فاصله نگرفتن از او توصیه دیگر به زوج

 کندتر اعالم میخانواده را از روزه داري و توقف در مسجد مدینه، نزد خداوند محبوب

  .)1410ورام، (
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  ج. رفتارهاي درون منزل

بینـی  پـیش  قابـل  ریزي صورت گیرد تا امـورمنظم و  برنامه وخانه با توافق کارهاي 

 گـردد. ها باز می برنامگی و صرف نامناسب وقتبه بی ها بخشی از مشکالت زوج باشد.

زمـانی هـم   ، )203ص ،1404، اوقات شبانه روز (حرانـی  در تقسیماسالم  هايدر آموزه

رفـت و آمـد و صـرف     برايزمانی  و نیز براي تفریحات و لذت و همراهی با خانواده 

زمـان صـرف    ).23، ص2 ج ،1410 ،وقت با برادران ایمانی قرار داده شـده اسـت (ورام  

صل حضـور مـرد در   هاي دیگر است. ا ها در زمان دهنده به فعالیتشده با خانواده، نیرو

 منزل نگذرانـد شـرایط بـدي    خانه بسیار مهم است. مردي که در شهر خود، شب را در

 حضور هم مهـم اسـت.   کیفیت). 555ص ،3 ج ،1413 بابویه،نانگیزد (اببراي خود برمی

 شـغلی  و درسـی  ،یا امـور شخصـی   تماشاي تلویزیون، برايدر خانه  صرف مدت زیاد

آن است که با هم غذا بخورند. هر مردي که  ،. دومین توصیه به همسرانمطلوب نیست

یش را بخواند و غذا را با نام خدا شروع کننـد  سفره غذا را بگستراند و زن و فرزند خو

و با شکر خدا به پایان برند، هنگامی که هنـوز سـفره برداشـته نشـده، خـدا رحمـت و       

). لقمـه غـذا را در دهـان    422، ص16ج، 1412 عاملی،(حر آمرزش را بر آنان نازل کند

، 1ج ،1409 (متقی هندي، همسر گذاشتن که رفتاري صمیمانه است، پاداش معنوي دارد

ز دیگر مداخالت ترغیب زوجین به  نظم امور زندگی و تمیزي خانه اسـت.  ا ).158ص

 ،2ج شـریف الرضـی،  ( نظم در امـور زنـدگی   ،منان علی(ع)ؤم هاي مهم امیر شراز سفا

  ) بود. 968ص

شوهر را ترغیب  اداره خانه و کارهاي آن نقش مهمی در تحکیم خانواده دارد. زن و

علـی(ع) و فاطمـه(ع) دختـر     همکاري به تقسیم امور خانه بپردازند. مـثالً کنیم که با می

 ها هستند کارهاي خانـه را بـه درون   شوهر که زوج الگویی براي همه زن و پیامبر(ص)

). 197ص ،14ج ،1983 ،(مجلسـی  (برعهده شوهر) تقسیم کردند زن) و بیرون ه(برعهد

اخروي باالیی دارد. زنی که بـراي   کمک به زن در انجام کارهاي خانه، ارزش دنیوي و

اصالح امور خانه چیزي را از جایی به جایی دیگر منتقل کند، خدا به او نظـر نمایـد و   

بـراي   ).618ص ،1414 طوسی،کسی که خدا به او نظر کند، او را عذاب نخواهد کرد (

، یـک سـاعت   ]ع[اي علـی «شود بهره بـرد:   تشویق مردان از این سخن زیباي پیامبر می

خدمت در خانه بهتر است از عبادت هزار سال، هزار حج، هزار عمره... و سـیر کـردن   



  1392/ بهار و تابستان 12/ ش7شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  54

  

شـود مگـر آنکـه     هزار گرسنه و بخشش هزار دینار، و [چنین کسی] از دنیا خارج نمـی 

کند به خانواده مگر صدیق یـا   ، خدمت نمی]ع[جایگاه خود را در بهشت ببیند. اي علی

  ». بخواهد خیر دنیا و آخرت را به او بدهد شهید یا مردي که خداوند

 گیري و حل مشکالتد. تصمیم

از جمله مسـائل نـاظر بـه     گیري مشورت در خانواده است.اصل مهم براي تصمیم

هاي  موضوع مشورت در خانواده و حدود و ثغور آن است. بررسی آموزه ،توزیع قدرت

این دین امور زنـدگی مـردم را    دهد که نشان می، (ع)اسالم در قرآن و کلمات معصومان

کنـد. مسـائل خـانواده نیـز از ایـن امـر مسـتثنا        فکري استوار میاساس مشورت و هم بر

دستۀ اول، آیاتی از  نیستند. شواهد لزوم مشورت در خانواده در چند دسته مطرح است:

فکـري در امـور زنـدگی تشـویق     طور عام، مردم را به مشـورت و هـم   قرآن است که به

امور   ). روایات پرشماري نیز مشورت را راه مناسب ادارة17 ،و زمر 38 ،(شوري دکن می

 شهري، (محمدي ري اند زندگی و ترك آن را موجب انحراف، لغزش و خطا اعالم کرده

  ).2900، ص5ج ،1379

آن اعضـاي  گفتمـان بـین   مشـورت در مسـائل خـانواده و    ي از آیات به دستۀ دیگر

ــی ــردازد م ــره( پ ــط و  128 ،نســاء و 6 ،طــالق ؛233 ،بق ــه در رواب ــر دیگــري ک ). تعبی

هاي مهم در قرآن در نظر گرفته شده، واژة  منزلۀ یکی از مالك هاي خانوادگی به معاشرت

و  12 ،ممتحنـه  ؛25 و 19 ،نسـاء  ؛234 ــ 231و  229، 228، 180 ،بقره( است »معروف«

پسـندند و بـا    ه مـی شیوه و رفتاري است که مردم یـک جامعـ   »معروف« ).6 و 2 ،طالق

. )232، ص2ج، 1374، طباطبـایی ( شریعت و طبع و ذوق انسان مخالفت نداشـته باشـد  

 جلب موافقت زن نیز در روایات امـري الزم در روابـط زناشـویی شـمرده شـده اسـت      

بهترین راه تحقق موافقت همسر، مشورت بـا اوسـت. دسـتۀ     ).337، ص1404 (حرّانی،

. روایـات  )19 ،(نسـاء  کننـد  اجبار و تحمیل به زن نهـی مـی  اند که مرد را از  دیگر آیاتی

  ).253، ص14ج ،(نوري کنند پرشماري نیز تحمیل و اجبار به زنان را نکوهش می

گیـري بـه نتیجـه نرسـد، مالحظـه      گفتگوها در حل مسئله و تصـمیم در صورتی که 

شرایط توسط زن و شوهر الزم است. اگر یک تصمیم بار مالی و فشار را متوجه شوهر 
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مین مالی و اقتصادي خانواده به عهده اوسـت، دنبـال کـردن نظـر     أتکه کند، از آنجا می

، 1416(حـر عـاملی،   تر است تا فشاري بیش از طاقت بـه او وارد نشـود   شوهر مناسب

  ).212، ص20ج

  هاي عاطفی . حل تعارض

هاي از دیـدگاه اسـالمی دو مسـیر عـاطفی و حـل مشـکل را بـه         براي حل تعارض

زوجـین در تعـارض دچـار برانگیختگـی هیجـانی       کنـیم. معمـوالً  زوجین پیشـنهاد مـی  

 بـه آرامـش اسـت.   در رسـیدن  هـا سـعی    شوند. بنابراین اولین گام در حل تعـارض  می

کنیم زوجین بـراي نیـل بـه آرامـش در محلـی      ی توصیه میبراساس متون اخالق اسالم

بنشینند و تا حدي از هم فاصله بگیرند و در این شرایط اصال سـعی نکننـد پـیش هـم     

و  الحول و ال قـوه اال بـاهللا  ، الاله اال اهللابمانند. دومین راهکار آن است که یاد خدا ماننـد  

غیر از یاد خدا به زبـان نیاورنـد.     را به زبان بیاورند وتا چند دقیقه هیچ سخنی صلوات

قدم شدن در حل مشـکل و  ترین توصیه اسالمی به زنان در تعارض زناشویی، پیشمهم

زن موفق پس از تعارض، همان شب در بستر دسـت   استفاده از ابزارهاي عاطفی است.

رود مگر اینکه از دست گوید چشمانم به خواب نمیبا مالطفت می گیرد وهمسر را می

. هـیچ عمـل معنـوي زن  نـزد خـدا      )389ص ،3 ج ،1416 ،بابویـه  نمن راضی شوي (اب

). توصیه 222ص ،20ج ،1416 سودمندتر از کسب رضایت شوهرش نیست (حرعاملی،

ها با همسر مدارا کنند  عاطفی مهم به مردان آن است که در هر شرایط از جمله تعارض

پوشـی و  آرامش بـدنی و کالمـی، چشـم   ). مدارا شامل  392، ص4 ج، 1413، بابویهابن(

ـ مناسب حل گذشت است. راه آرام شدن زن و آماده شدن او براي  ا گفتگـوي  مشکل ب

هر کس با اخالق بد  فرمود: (ص)). پیامبر554ص ،3 ج(همان،  مطلوب، مدارا با اوست

؛ الـنص؛  األمـالی بابویه، (ابن همسر خود بسازد خدا در آخرت پاداش شاکران به او دهد

ها توسط مردان اثر خوبی بر مهار آنـان   ). بیان این روایات و توصیه به مرور آن430ص

بر آنچه که ذکر شد، مباحث بسیاري قابل ذکر اسـت، از   افزونبراي حل تعارض  دارد.

  شود. تمام اصول ارتباطی یادشده قبلی، نیز استفاده می
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  . مداخالت در ساخت خانواده 4

حقوق خانواده و  ،سازمان خانواده در سه نوع توزیع قدرت تغییر درراي ها ب مداخله

  .شود مرزهاي خانواده ارائه می

  روابط زوجین: الف. اصالح توزیع قدرت در

در آن خانواده سازمانی اجتماعی است و  مانند دیگر نهادهاي اجتماعی، همۀ افراد  

 )، ماننـد بیشـتر  92و 89ـ   85ص ،1385 فـر،  (ساالري یک رتبه نیستند. از دیدگاه اسالم

)، والدین درخانواده اقتـدار بیشـتري   235ص ،1379، یمون(ز درمانیهاي خانواده نظریه

هاي اسالم، افزون بر پذیرش اقتدار والدین، به شوهر نیز اقتدار بیشتري در  آموزه دارند.

بـه    انـد،  مردان سرپرسـت زنـان  «دهد. قرآن به این قانون تصریح کرده است:  خانواده می

دار  دلیـل آنکـه عهـده    به است و بعضی دیگر برتري داده دلیل آنکه خداوند برخی را بر

). در کلمـات  34 ، (نسـاء » بردارنـد  کار فرماناند. پس زنان درست تأمین معیشت خانواده

همراهـی بـا شـوهر     زن درخـانواده همـاهنگی و   ترین مسئولیت نیز مهم اولیاي دین(ع)

 هاي اسالم، افزون بـر  ). ازنظر آموزه112، ص14ج ،1412 عاملی،دانسته شده است (حر

 (همـان،  دارد زن ضرورت  سوي امر از تلقی این احساس و  خانواده، مرد در لزوم اقتدار

  .)120ص

  هاي حقوقی: مداخلهب. 

هایی نسبت به طرف مقابـل   از نظر اسالم هر یک از زن و شوهر حقوق و مسئولیت

و شـوهر پـس از ازدواج نسـبت بـه هـم را تشـکیل       دارد که این امر حداقل تعهـد زن  

حـق   .1 دهد. برخی از این حقوق مشترك بـین زن و شـوهر اسـت کـه عبارتنـد از:      می

بیشـتر   .شودحق معاشرت به معروف که از آیات قرآن برداشت می .2؛ سکونت مشترك

 گیري جنسـی حق بهره .3 ؛گردد ها در مشاوره و درمان زوجین به این اصل بازمی بحث

). همچنـین  507، ص5ج(کلینـی،   شـود هم که در مورد زن از آن تعبیر به تمکین می از

کـاري او  مرد باید به نیازهاي جنسی زن پاسخ دهد و ضعف و کوتاهی مرد موجب گناه

  ).13، ص20ج، 1416 عاملی،(حراست 
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اولین حق شوهر، ریاسـت خـانواده    هر یک از زوجین حقوق اختصاصی نیز دارند:

به آن اشاره شد. دومین حق شوهر تعیین محل سکونت اسـت. البتـه زن حـق     است که

شئون زن توجه شود. این دو حق بـه   استقالل در سکونت دارد و در نوع مسکن باید به

زن داده شده است زیرا او باید بیشتر وقت خود را در منزل صرف کند و نبایـد شـرایط   

زوجه نیز حقـوق اختصاصـی دارد کـه    . نامناسب آن، آسایش و آرامش او را سلب کند

ـ   ترین آنمهم مین نیازهـاي مـادي   أها وظیفه شوهر نسبت به اداره اقتصادي خـانواده و ت

زنـدگی  ه ویهمسر مانند مسکن، پوشاك، غذا و سایر موارد متناسب با پسند جامعه و ش

سـت  وآموزي ازمینه براي دانش شدن زن فراهمدیگر مهم  وقحق اززن است. همچنین 

  ).1390(ثمنی،  شوهر باید آن را رعایت کند ،صدوقشیخ از نظر  که

  ج. مداخله در مرزها:

نگرهـا از جملـه مینـوچین بسـیاري     مفهوم مرزهـا در خـانواده از دیـدگاه سـاخت     

). او با تغییر مرزها بـه  1380 (مینوچین، کندهاي ارتباطی زن و شوهر را روشن می جنبه

هـاي   ). در آمـوزه 1981 (مینوچین. فیشـمن،  خانواده بوددنبال اصالح مناسبات اعضاي 

اسالم مفاهیمی در نحوه روابط زن و مرد وجود دارد که بـا ایـن دیـدگاه مشـابه اسـت      

از  باشـد. ). مرزها در خانواده در دو بخش درونی و بیرونی مطرح می1385فر، (ساالري

 اختصاصـی زن و  ن فضايوالدین، داشت هاي اسالم درمورد مرز روابط فرزندان و آموزه

سال خانواده الزم است شوهر در سه زمان در شبانه روز است. کودکان و فرزندان بزرگ

مـادر   و شب بـا اجـازه وارد اتـاق پـدر     از ظهر و بعد ش از نماز صبح، هنگام خوابِپی

   ).58 ،(نور شوند

د، هـاي مسـلمان، حساسـیت زن و مـر     هاي بروز اختالف در خـانواده  یکی از زمینه 

ویژه شوهر دربارة روابط همسر با نامحرمان است. در متون اسالمی، ایـن حساسـیت    به

خداونـد غیـور اسـت و هـر     «مرد با عنوا ن غیـرت، امـري الزم شـمرده شـده اسـت:      

توجهی  در برابر، بی )،153، ص20ج ،1416 عاملی،(حر »...مندي را دوست دارد،  غیرت

شـدت نکـوهش شـده     مسرش با نامحرمان بـه و حساسیت نداشتن مرد دربارة روابط ه

 ). 5، ج1407 ،(کلینی است

خویشاوندي توسط زوجین است. ضـعف   پس از ازدواج نکته مهم مرزبندي روابط

وابستگی شدید زوجـین   کند:مواجه میاز این قبیل مشکالتی در این مهارت، آنان را با 
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ضـعف   ،هـاي اصـلی   خانوادهدرهم آمیختگی مرزهاي خانواده جدید و  ،به والدین خود

و  تعارض وابستگی بـه همسـر   ،ضعف ارتباط با خانواده خود ،ارتباط با خانواده همسر

. بـراي  هاي اصلی همسران د خانوادهفرهنگی زیاهاي  تفاوت ووالدین و خواهر برادران 

آنان آموزش داده   به مورا  ازدواج الزم است این روابط پس از مدیریت موفق زوجین در

 .شود

و حفظ اسـرار  . اولین نکته د استیفمامور تذکر ا پس از ازدواج، براي رعایت مرزه

زا مشـکل  ، غالباًبه والدین خودانتقال اطالعات همسران  امور درونی خانواده نوپا است.

شکایت همسـر را  اي که ها به والدین خود و همسر به گونه دوم نکشیدن تعارض است.

روابط با والدین هر  نکته سوم تنظیم کیفیت و میزان .نبرداو  والدینیا نزد والدین خود 

دو خـانواده  و مرزهـاي  تنظیم روابط ست. نکته چهارم ریزي مناسب ابرنامهبا  دو طرف

دو خانواده به هـم و روابـط    ها به نزدیک کردن باشد. تمایل برخی زوجمی اصلی با هم

کنـیم روابـط   اسـت. مـا توصـیه مـی     زانه تنها مفید نیست بلکـه گـاه مشـکل    ،زیاد آنان

  ي دو طرف رسمی و محدود باشد.ها خانواده

درمانی با ترغیب زوجین به امور معنوي و فـراهم  ها در زوج بخش مهمی از مداخله

، رابطـه زوجـین بـا خداونـد،     هادر این مداخله گیرد.آوردن تجارب معنوي صورت می

صـفات اخالقـی    فتارهـاي عبـادي و  گیرد و از طریق باورهـاي دینـی، ر  محور قرار می

درمـانی اسـالمی رابطـه بـا     . مـالك معنویـت در زوج  گرددها اصالح می مشکالت زوج

). 24، خداوندي است که در متون اسالمی صفات نیکوي او آورده شـده اسـت (حشـر   

)، نـوع و  15، ها نیازمند شدید او هستند (فاطر که همه انسان يعالوه بر رابطه با موجود

  شود. ابطه با او  براساس قرآن مشخص میکیفیت ر

  

  هاي اعتقادي مداخله .5

دهی به نقش باورهاي اسالمی در ها، بینش هاي اساسی در کار با زوج یکی از مداخله

باورهاي دینی به زندگی زناشویی معنا و مفهوم  زناشویی است. روابط انسانی خصوصاً

باشـد. ایمـان بـه خـدا و یکتاپرسـتی      گشا مـی ها راه بخشد و در مشکالت و تعارضمی

ایمان  ثیرات مهمی بر همه ابعاد شخصیت زوجین از جمله روابط آنان با یکدیگر دارد.أت

شود هدف زندگی فردي و خانوادگی همسران یکی و آن نیل به الهی  به خدا موجب می

 هـا در زنـدگی گـردد    گیـري شدن و جلـب رضـایت خـدا در همـه رفتارهـا و جهـت      



  59  »درمانی اسالمی زوج«مبانی و ساختار 

  

براین اساس معناي زندگی زوجین امري عمیق،  ادامـه دار و طـوالنی بـه     .)162 ،(انعام

انسجام شخصیتی زوجین در اثـر یکتاپرسـتی    گردد.گستره زندگی دنیوي و اخروي می

  کند.برانگیز را رفع میهاي اختالف بسیاري از زمینه )29 ،(زمر

و از رگ  )4، (حدیـد  اگر زوجین خدا را ناظر خود و رفتارشان ببینند و او را همراه

 در مهار عواطف، رفتار و گفتار خود خصوصاً )16، تر بدانند (قافگردن به خود نزدیک

تر خواهند بود. همچنین توجه به عدالت خدا و اینکـه هـیچ سـتمی را    در خانواده موفق

مالیم  کند.) زوجین را در رعایت اعتدال کمک می44، یونس و 40، (نساء داردروا نمی

ها با توجه دادن آنها به صفات نیکوي خداوند و ترغیب بـه   حالت هیجانی زوج ساختن

یـادآوري   متصف شدن به این صفات، نوعی از مداخله در جلسات درمانی است. مـثالً 

عطوفـت و مهربـانی    )،7، و نحـل  90، هود؛ 147و  54، (انعام مهربانی گسترده خداوند

  کند.زوجین نسبت به هم را بیشتر می

یعنی اعتماد و اطمینان به خداوند و آنچه نزد اوست و نیـز امیـدوار نبـودن و     توکّل

). وقتـی  65، ص2ج ،( کلینـی، اصـول   اعتماد نکردن به مردم و آنچه در دست آنهاست

شـود و  هاي خویش و دیگران محدود مـی  به سرمایه صرفاً توکل زوجین ضعیف باشد،

خـدا و اعتمـاد مطلـق بـه مـردم و      بسـتن بـه غیـر    کنـد. دل شکست و ناامیدي بروز می

، (کلینـی  کشاند بست می کند و او را به بن مخلوقات، بحران و مشکالت فرد را بیشتر می

  ).  144، ص71ج ،1983 و مجلسی، 63، ص2ج ،1407

روابط زناشویی تـا حـد زیـادي بـه نگـاه معنـوي        رضایت از ابعاد زندگی خصوصاً

 زمینه، خشنودي از خداوند است.  ذار دراینگثیرأیک نگرش مهم وت گردد.زوجین بازمی

درمانی  هایی وجود دارد، در زوج فهمیازآنجاکه دراین مفهوم مانند مفاهیم دیگر دینی بد

خاطر آنچه از دنیـا   قضاي الهی به آن است که فرد به . راضی بودن بهخته آن پردااید بب

دي)، از خـدا ناخشـنود   ها و مواهـب مـا   رسد (موفقیت رسد (مشکالت) یا نمی به او می

  ).373ص ،69ج، 1983 شود (مجلسی،راضی نمی کار اندك خود قانع و نیست وبه

هاي مهم ادیان الهی باور به زندگی پس از مرگ و رسـیدگی بـه اعمـال در     از آموزه

ها در پیشگاه خداوند به پاداش خوب  ) که همه انسان6و 5 ،روزي بزرگ است (مطففین
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). اولـین مرحلـه زنـدگی اخـروي، مـرگ و      8و7، رسند (زلـزال و بد اعمال خویش می

تواند بـه  میبه عنوان یک فن ). یاد مرگ گاه 23-16، (قاف حوادث مربوط به آن است

بینانـه و  زوجین شوکی وارد کند که از ناهوشـیاري خـارج شـوند و بـه ارزیـابی واقـع      

  غیردفاعی خویش بپردازند. 

هاي خانوادگی چـه در   قبال انجام مسئولیتهاي مربوط به زندگی اخروي در  مشوق

در  آنها بیانجامد.در تواند به ایجاد انگیزه  مورد زن و شوهر و چه والدین و فرزندان، می

هاي  اي در مشکالت و فشارهاي خانوادگی مانند بیماري فرزند، فقدان راهبردهاي مقابله

، 3ج ،1407 کلینـی، و 131ص ،82(همـان، ج  هاي اخروي جانی و مالی، توجه به پاداش

تواند سطح روحیه و مقاومت اعضـاي خـانواده بسـیار     )، می115و  114، 364، 361ص

  باال ببرد.

) و جانشـینی آنـان کـه در    285، هایی از سوي خداوند (بقره اعتقاد به رسالت انسان

). در 180، 1374، (طباطبـایی  ر اسـت ؤث، مـ باشـد مذهب شیعه به امامـت معـروف مـی   

اول آمـوزش قواعـد    کنـیم. درمانی در دو جنبه از این باور استفاده مـی هاي زوج مداخله

   زندگی زناشویی است. دوم بعد الگوگرفتن از شیوه زندگی اولیاي دین(ع) است.

  هاي عبادي مداخله .6

در تعالیم اولیه تمام انبیاي الهی، پرستش خداوند و ترك پرستش هر موجـود دیگـر   

، (عنکبـوت  حضرت ابـراهیم  )،72، حضرت عیسی (مائده(در مورد  گنجانده شده است

، (اعراف )، حضرت شعیب73، (اعراف )، حضرت صالح65، (اعراف )، حضرت هود16

کـه  اسـت  عبادت، به معنـاي عملـی   ). )23، منونؤو م 59، (اعراف و حضرت نوح )85

. این اعمال به شکل دعا و روحش ذکر خدا، خلوت کردن با وي و فراموشی غیر اوست

آرامش از طریق عبادت  کند.بروز می روزهو نماز با آداب و شرایط خاص خود ، نیایش 

سازي درون، بـه  ارضاي نیازها، انسجام شخصیتی، پاك روانی، باال بردن ظرفیت روانی،

حمایـت  و  تقویت اراده، فرصتی براي بازگشت بـه خـود   دست آوردن فضایل اخالقی،

) با بررسی اثربخشـی نیـایش بـر    1998باتلر ( اثرگذار است. بر سالمت روانی اجتماعی

اي  هـاي مـذهبی را پدیـده    هـا عبـادت و گـرایش    هاي مذهبی دریافت که این زوج زوج

دانند و براي حل مشکالت سازشی خـود در زنـدگی از عقایـد     آرامش بخش و مهم می



  61  »درمانی اسالمی زوج«مبانی و ساختار 

  

بـادات باعـث   چنین اظهار نمودنـد کـه انجـام ع   ها هم گیرند. این زوج مذهبی کمک می

گردد. به عالوه عبادات،  هاي هیجانی منتفی آنان می کاهش احساسات خصمانه و واکنش

  افزاید. رفتارهاي اجتماعی و مشارکت با دیگران را در آنان می

  هاي اخالق اسالمی  مداخله .7

مطلـوب  هاي همسر مناسب و روابط  ترین مالكاخالق نیکو در نگاه اسالمی از مهم

، 71ج ،1983 (مجلسـی،  گـردد و موجب مرتبه باالتر ایمـانی فـرد مـی   ت گی اسخانواد

(مجلسـی،   تـري دارد بهترین مردم کسی است که بـا همسـرش رفتارمناسـب    ).378ص

هاي خود  علماي اخالق بخش مهمی از توصیه به همین جهت، ).392، ص71ج، 1983

وجـه   .)301 ،1، ج1368 دهنـد (غزالـی،  را به مناسبات اعضاي خانواده اختصـاص مـی  

توان مربوط بودن آنهـا بـه   تمایز مداخالت اخالقی در خانواده از مداخالت دیگر را می

   شود.الزامی و فضائل انسانی دانست که به چارچوب قوانین محدود نمیرفتارهاي غیر

مالیمـت،   ،رفـق  رحمـت،  ،ضمن اصولی مانند مـودت ، درالقی درخانوادهخمسائل ا

گذشـت،   ،توافـق، بخشـش   ،رفتاري، تکریم، تفاهماري، نیکمدسازگاري، حقوق ،مدارا

 اسـت   شـده   ارائـه ، خانـه  همکـاري در  خشـونت و صـداقت، نفـی   ،صراحت شکیبایی،

تـوان فقـط مناسـبات ارتبـاطی انسـان      تر می). براي مرزبندي دقیق1388(دلشادتهرانی، 

ـ    قرار داد. هماخالق خصوصا رابطه با همسر را در  ه رابطـه بـا   چنـین مسـائل مربـوط ب

خویشتن را نیز با توجه به امور زناشویی بررسی کرد. مجموعـه مـداخالت اخالقـی در    

توان مربوط به سه نوع: روابط کالمی، صفات متمرکز بر رابطـه بـا   روابط زوجین را می

مـداخالت، اصـالح    همـه ایـن   رابطه با همسر تقسیم کرد.خویشتن و صفات متمرکز بر

تمرکز هر یک بر خویشتن، همسر یا روابط البته دهد رار میهدف ق را  مناسبات زوجین

هـاي   هاي مناسب روابط کالمـی و آسـیب   هاي رفتاري به شیوه مداخله در کالمی است.

  روابط کالمی اشاره شد.

   :عبارتند از الف. صفات و رفتارهاي متمرکز بر خود

هـا، عواطـف و رفتارهـا     که به معناي توانایی فرد بر تنظـیم همـه انگیـزه    عدالت .1

احسـاس   ).51، ص1، ج1383 (نراقـی،  پسـندیده اسـت   براساس معیارهـاي منطقـی و  

 ،1379 رضـایت از زنـدگی زناشـویی دارد (زیمـون،     ، نقش مهمی درو عدالتانصاف 

  ؛)277ص
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نشـدن شخصـیت در برابـر    پایداربودن و متزلـزل   به معنايصبر و خویشتنداري  .2

  ؛هاست به طوري که رفتار و گفتار فرد نابهنجار نگردد سختی

این است که فرد پیوسته متوجه خود باشـد و  به  ،از خویش مراقبت و حسابرسی. 3

 (نراقی، با نظارت دائمی، خویش را از رفتار نامناسب بازدارد و به امور شایسته برانگیزد

   ؛)674، ص1384

ند( مائـده/  کمیآن توصیه قرآن به  که صالح خود و اهتمام به خویشتنتمرکز بر ا .4

نیز مشغول شدن به عیب خـود و   اولیاي دین (ع) ).189، ص1 ج ،1411القمی، تفسیرو 

 ).255، 1414 الرضی،شریف( کنندهاي دیگران را تشویق می نپرداختن به عیوب وضعف

  ؛)2002(اپشتاین و باکوم،  شده است توصیهآن  به نیزدرمانی شناختی رفتاري در زوج

 تاز ابعـاد مهـم شخصـیت انسـان اسـ      طلبی و گرایش به الگوهاي متعالیآرمان .5

هاي موثر یادگیري، مشاهده الگوي رفتاري است که بخش  یکی از شیوه ).1379(شولتز، 

ر از عوامل موثر د ).128، ص1379(کدیور،  گیردهاي انسان را در بر می مهمی از آموزه

اعتبار، قوت، لیاقت و صـمیمیت   ،این یادگیري آن است که الگو نزد یادگیرنده از وجهه

   ).432، ص1374(هرگنهان،  برخوردار باشد

  ب. صفات و رفتارهاي متمرکز بر همسر:

هاي اسالم است که فرد با آن به درجـات   از صفات کلیدي در آموزه حسن خلق. 1

صفت رفق در متون  .)385 -71/375 ،1983 (مجلسی، رسدمعنوي و اخروي باالیی می

خلـق آمـده   همراه حسـن  )248، ص1384 (نراقی، ) و اخالقی6/71اسالمی (احمدحنبل

خیـر   اي برقرار باشداست و به معناي نرمی در رفتار و گفتار است. رفق در هر خانواده

  ؛)1409،3/45 هندي،(متقی گردد و محبوب خدا هستنددنیا و آخرت روزي آنان می

 الطوسـی (األمـالی)،  ( هاي مهم خداوند به پیـامبران اسـت   با مردم از توصیه مدارا .2

مدارا رکن روابط موفق زن و شوهر است و به همین جهت به مـردان  18/  521، 1414

، 20ج ، 1416 عـاملی، (حـر  توصیه شده است که در هر شرایط با همسر خود مدارا کنند

مدارا به این است که فرد با مردم نرمـی و   ).هالزوج ةدارااستحباب م، 90باب  ،172 ص

سـلوك نـاهموار ایشـان گذشـت کنـد.       مصاحبت نیکو کند و از خالف ادب و رفتار و

هـاي همسـر، عـذرخواهی و     هـا و ظرفیـت   رعایـت توانـایی   مالیمـت،  ،پذیريانعطاف
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 حسدورزي وپرهیز از قهر کردن، خیرخواه همسر بودن و دوري از رقابت،  عذرپذیري،

   ؛)1388 (دلشادتهرانی، جویی از لوازم رعایت مدارا استکینه

هاي مهم اخالقی است که در قرآن به آن توصـیه شـده    . عفو و بخشش از ویژگی3

این ویژگی در روابط همسـران مربـوط بـه خطاهـاي نسـبتا بـزرگ و        ).22، (نور است

 کندپوشی توصیه میچشم عمدي است. قرآن با فرض چنین امري افراد را به بخشش و

بد خود پشـیمان شـد، توصـیه اسـالمی، بخشـیدن       . وقتی همسري از رفتار)14، (تغابن

پوشی از اوست به این معنا که اشتباه همسر را به یاد و نظر هـم نیـاورد.   چشم همسر و

شناسی آثار بخشیدن را نه تنها براي روابط زوجـی بلکـه بـراي فـرد     هاي روان پژوهش

  ؛)2010 حسینی،(عباسی و محمد ز نشان داده استبخشنده نی

یکی از صفات اخالقی الزم در روابط زناشویی است که  توافق و تفاهم با همسر. 4

من مطابق میل همسـر اسـت ولـی منـافق     ؤخوردن م. شوداز متون اسالمی برداشت می

ایـن   ).488، ص4ج ،1407، (کلینـی  داردمـی اش را به مطابقت با میل  خـود وا خانواده

  ؛م داداي تعمیتوان به سایر رفتارهاي شخصی و سلیقههمراهی را می

زندگی که مقابلش بخل است از صفات اخالقی الزم  سعه صدر در امور اقتصادي. 5

 ،1416 عـاملی، (حـر  ورزان هسـتند بخـل  ،گردد. بدترین مردانبراي شوهر محسوب می

در زندگی برخورد کند در غیر این  دستیشود با گشاده). به مرد توصیه می34، ص20ج

اش تحـت فشـار قـرار گیرنـد حتـی ممکـن اسـت آرزوي مـرگ         صورت اگر خـانواده 

   ).11، ص4ج ،1407 (کلینی، سرپرست خانواده را در سر بپرورانند

فکـري، اقتصـادي و    معنـوي،  با ازدواج در مسـائل مـالی،  و مرد زن : داريامانت .6

در ایـن شـراکت    ).323، ص5ج، 1407 (کلینـی،  دشـون بسیاري از اسرار هم شریک می

یکـی از   بخـش اسـت.  داري زن و شوهر شرط الزم زنـدگی رضـایت  همه جانبه، امانت

اي کـه  ) است به گونه21، (نساء وفاداري به پیمان استوار ازدواج ،داريهاي امانت جلوه

تعـدي  هاي خویش باشـند و از حـدود روابـط عـاطفی      زن و شوهر متعهد به مسئولیت

  ). 6، منونؤ(م نکنند
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  منابع

  
 )، تهران و قم، دارالقرآن الکریم.1373محمد مهدي فوالدوند ( ترجمه، قرآن کریم

الشـریف الرضـی   دارقم: جلد، 1، األعمال و عقاب األعمالثوابعلى، بنابن بابویه، محمد

  ق.1406چاپ: دوم،  ،للنشر
ه و قـدم لـه و علـق علیـه     حصـح  ،الرضـا (ع) عیون اخبار )،ق 1404 ( __________

  .علمی للمطبوعاتاأل سسهؤم ،بیروت، االعلمیحسین

 ،ارمغـان طـوبی   ،قـم  ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،االخبارمعانی)، 1389( __________

   .فکرآوران

دفتـر   ،قـم  ،اکبـر الغفـاري   ه و علق علیه علـی حصح ،الخصال )،1362(__________

   انتشارات اسالمی.

دفتـر انتشـارات اسـالمى    قـم:  جلـد،  4، یحضره الفقیـه المن، ق)1413( __________

  .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

-العمـال فـی سـنن   کنـزل مسند االمام احمد بن حنبل و بهامشه ، (بی تا)حنبل احمد بن 

  .صادر دار، یروت، باالقوال و االفعال

، با نگرش به منابع اسـالمی  اجتماعىشناسى  روان )،1382( و دیگرانمسعود  ،آذربایجانى

پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و ســازمان مطالعــه و تــدوین کتــب علــوم انســانی  

 ها، تهران. دانشگاه

دفتـر  قم: جلد، 1، ش)1366( الکلمالحکم و دررتصنیف غرربن محمد، الواحدآمدى، عبد

  تبلیغات.
هاي ارتباطی آموزش مهارتبررسی اثربخشی «)، 1390باقریان، مهنوش وسعید بهشتی (

فرهنگ مشاوره  ،»هاي اسالمی بر سازگاري زناشویی زوجینزناشویی مبتنی بر آموزه

   .6، سال دوم، شماره درمانیو روان

  ، ترجمه پورعابدي و منشئی، تهران، رشد. زناشویی درمانی)، 1380برنشتاین ف. چ (

  بیروت: دارالمعرفه.. السنن الکبري ،ق)1406احمد ابن الحسین( بیهقی،
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مقایسه راه هاي پیشـگیري از اختالفـات خـانوادگی و حـل آن از      ،)1389ترابی، مهـدي( 

بـه راهنمـایی محمدرضـا سـاالري فـر مرکـز        ،3نامه سطح  قم: پایان، دیدگاه اسالم

  مدیریت حوزه علمیه قم.

نگـی  شـوراي فره  ،حقوق غیر مالی زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه، )1390ثمنی، لـیال ( 

  اجتماعی زنان. 

بیروت، چـاپ   ،جلد، اعلمى1، هالشریعصباحم، )ع(امام ششم)، 1400) (ع(محمد جعفربن

   .اول

بتصـحیحه   الشریعهالشیعه الی تحصیل مسائلوسائل)، 1412(الحسن  محمدبن، حرالعاملی

   .داراحیاء التراث العربی، بیروت ،و تحقیقه و تذییله عبدالرحیم الربانی الشیرازي

 ،تـالیف قـم:   ،الشریعهالشیعه الی تحصیل مسائلفصیل وسائلت). 1416( __________

  .الحیاء التراث )ع(البیتسسه آلؤتحقیق م

چـاپ دوم، قـم:    جلد،1 ،)ص( الرسولآل عن العقولتحف)، 1404(علىبنحسن حرانى،

  .مدرسین جامعه

بــر کیفیــت بررســی نقــش ادراك انصــاف «)، 1391مهــر، رضــا و همکــاران (خجســته

  بهار .1، شماره 8، دوره شناختیمطالعات روان، »زناشویی

کیـد بـر دیـدگاه    أروش درمـانی عفـو بـا ت   «)، 1381فرد، محمد و همکاران (خدایاري  

  .29، تابستان، پیاپیاندیشه و رفتار، »اسالمی

هاي ناسازگار بـا مشـاوره از   افزایش سازگاري زناشویی زوج«)، 1389دانش، عصمت (

  .2، شماره6، دوره (س)، دانشگاه الزهراشناختیمطالعات روان، »اندازي اسالمیچشم

  .، تهران، دریادرسنامه اخالق خانوادگی)، 1388تهرانی، مصطفی(دلشاد

مقایسـه  «، )1390زاده طباطبـایی ( رسـول دوسـت، کالنتـري و   زادهوش، سـمیه، نشـاط  

درمـانی  هاي مذهبی و گـروه درمانی شناختی رفتاري همراه با توصیهاثربخشی گروه

فصـلنامه خـانواده   ، »شناختی رفتاري کالسیک بر کیفیـت ارتبـاط زناشـویی بـانوان    

  ).1( 7 پژوهی

االقاویل فی التنزیل و عیونکشاف عن حقایق غوامضال)، 1407(عمربنمحمود ،زمخشري
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  الکتاب العربی.دار ،بیروت ،ویلأالتوجوه

ترجمه و تـألیف  ، درمانى خانوادهدر هاى کلیدى  تئورىمفاهیم و ، )1379( ف. بیمون، ز

  نشر همام. ، اصفهان:مرادي پیر سعید 

 درمانی مینوچین با دیدگاه اسـالم در مقایسه نظریه خانواده ،)1379( محمدرضا، فر ساالري

محمد سـید استاد راهنما: محمـدکاظم عـاطف وحیـد؛ اسـتاد مشـاور:       ،باب خانواده

  ه و دانشگاه.پژوهشکده حوز ،قم ،غروي

، پژوهشگاه حوزه ، قمشناسیخانواده در نگرش اسالم و روان)، 1385( __________

  و دانشگاه. 

، قم، دفتر مطالعـات  مقابله با  خشونت خانگی علیه زنان، الف)، 1389( __________

  زنان.

، هاي آموزشی مقابله با  خشونت خـانگی علیـه زنـان    بسته، ب)، 1389( __________

  دفتر مطالعات زنان.قم، 

  .  (س)تهران، دانشگاه الزهرا تئوري رشد خانواده،). 1368سیف، سوسن(

  ، بیروت، دارالفکر.البشیرالنذیرالصغیر فی احادیثالجامع)، 1401الدین (سیوطی، جالل

  اهللا مرعشی نجفی.آیت ، قم: نشر مکتبه1، جالمنثور درق)،  1404( __________

 ،قـم  ،شـناختی و دینـی   هاي روان نظریه ،انگیزش و هیجان)، 1391( محمدصادق ،شجاعی

   .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ،جلد، هجـرت 1، (للصبحی صالح) هالبالغنهج، ق)1414( حسینبنالرضى، محمدشریف

  .قم، چاپ اول

ترجمـه یحیـی   ، هـاي شخصـیت   نظریـه  )،1379( شـولتز  ،سـیدنی الـن   دووان و ،شولتز

  .  ویرایش ،تهران، سیدمحمدي

  الفکر.  دارتهران: ، کلمات قصار پیامبر اعظم، الفصاحه نهج، )1385( شیروانی، علی

نامه سنجش کارآمدي خانواده  ساخت و اعتباریابی پرسش )،1388(محمدمهدي، صفورایی

   ژوهشی امام خمینی.  سسه آموزشی پؤمقم: نامه دکتري،  پایان ،ماز دیدگاه اسال

  قم، نشر جامعه مدرسین. ،الفرآنالمیزان فی تفسیر)، 1374حسین (طباطبایی، محمد 
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جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم، دفتـر     ،قم ،یعه در اسالمش ،)1373( __________

   .انتشارات اسالمی

  .هدارالثقاف قم: جلد،1 ،)للطوسی( األمالیق). 1414( الحسنبنمحمد طوسى،

، )ع(اإلمام الرضـا  الفقه المنسوب إلى، ق)1406( )ع(موسى، منسوب به امام هشتمبنعلى

  .)ع(البیتمؤسسۀ آلچاپ اول، مشهد: جلد، 1

، قـم،  پارادایم اجتهـادي دانـش دینـی   )، 1389پور، مهدي و سیدحمیدرضا حسنی (علی

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ،کوشـش حسـین خـدیوجم    بـه  ،کیمیاي سعادت)، 1368(ابوحامد محمد  طوسی؛ِ غزالی

 آمـوزش عـالی، شـرکت انتشـارات علمـی و      و  وزارت فرهنـگ  ،تهران ،2 ویرایش

  .  فرهنگی

  السرور. داربیروت: ، تفسیر القمی)، 1411بن ابراهیم (قمی، علی

سازمان تدوین کتـب علـوم انسـانی     ،تهران، شناسی تربیتی روان)، 1379(پروین  ،کدیور

     .ها (سمت)دانشگاه

چـاپ چهـارم، تهـران:    جلـد،   8، الکـافی ، )ق 1407( اسحاق بنیعقوب بنکلینى، محمد

  .هدارالکتب اإلسالمی

، فی سنن االقـوال و االفعـال   العمالکنز )،ق1409الدین ( حسام بن الدینهندي، عالءمتقی 

   .هالرسال سسۀمؤبیروت: 

  الوفا. سسۀؤ، بیروت، مبحاراالنوار)،  1983باقر(مجلسی، محمد 

ـ الحکمیـزان )، 1379شهري، محمـد(  ري محمدي قـم:  رضـا شـیخی،    ترجمـۀ حمیـد    ،هم

  الحدیث. دار

هاي ارتباطی با رویکـرد  اثربخشی آموزش مهارت«)، 1391منجزي، فرزانه و همکاران (

، شناسی کـاربردي دانش و پژوهش در روان، »هـا اسالمی بر رضامندي زناشویی زوج

  .37سال سیزدهم، بهار، 

 ،قدمـه و ترجمـه بـاقر ثنـائی    ، مدرمـانی  خانواده و خانواده)، 1380( سالوادور، مینوچین

   .امیرکبیر ،تهران
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  اسماعیلیان.، قم، السعاداتجامع)، 1383مهدي (، محمدنراقی

  ، تهران، بعثت.السعادهمعراج)، 1384نراقی، احمد (

، التـراث  البیـت إلحیـاء   مؤسسـۀ آل ، مستدرك الوسـائل ق)،   1408(حسین  میرزانوري، 

  .بیروت

ترجمـه   ،هـاي یـادگیري   اي بـر نظریـه   مقدمه )،1374( هرگنهان بی. آر و متیو اچ. السون

    .دانا ،اکبر سیف. تهران علی

 النـواظر المعـروف   هـۀ الخواطر و نزتنبیه )،ق 1410( عیسىمسعود بن فراس،ورام بن أبی

  .]جا بی[ورام،  هبمجموع

امـین،  ، ترجمه جواد صـالحی و سـید امیـر   درمانیزوج، 1375الیس، البرت و همکاران (

  تهران، میثاق.

هاي روانی در کودکـان   درمان ناهنجاريالف)،  1387یونسی، سید جالل و زهره شیري (

  بخشی.، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانهانوجوانان و خانواده

 نشر قطره.تهران: ، مدیریت روابط زناشویی)، ب 1387یونسی، سیدجالل (
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