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چکیده
اک جمله کمینههای مهم بروک اخت فهات کناشهویی و ره ق در خانوادهههای مهذهبیا روابه
همنران با فامیل است .مشک ت اخ می ودیدآمده در ایه روابه میتوانهد موجهب بهروک
اخت الت فراوانی در کندگی کناشهویی شهود .وهژوهخ حاضهر بهه بررسهی منهائل اخ مهی
همنههران مههذهبی در روابه فههامیلی ورداختههه و اک روز وههژوهخ کیفههیا روز تفنههیری و
تحلیل محتوای متون اسه می اسهتفاده کهرده اسهت .براسهاس نتهایه مقالهها منهائل اخ مهی
موجود در رواب همنران مذهبی با فامیل اکنظهر موضهوع بینهتوونه مهورد اسهت :منهائل
وابنتگیها و تبایضها نشأت میگیهرد؛ منهائل دسهته دوم بهه حمایتههای مانهوی مربهوط
استا مانند کمک به والدی و حل مشک ت آنها و تبهادل ار عهات؛ منهائل دسهته سهوم
حمایتهای مادی مانند تأمی مالی والدی را دربردارد .ریشههای بروک ای منائل در بینت
عنوان کلیا مانند ضاف آگاهی درباره مهارتهای کندگی و افهول دینهداری و اخه ق در
خانوادههاا دستهبندی شده است.
 کارشناسارشد اخ ق کاربردی.
 هیات علمی وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.
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کلید واژهها
منائل اخ میا همنران مذهبیا رواب فامیلی.
مقدمه
یکی اک عوامل مؤمر بر رواب همنران در کندگی کناشوییا راب ه آنها بها خهانواده و امهوام
خود و همنر است .منائل ودیدآمده در ایه روابه ممکه اسهت بهه اخهت ف میهان کن و
شوهر بیانجامد .شماری اک ای منائل با امور اخ می ویوند دارد و با توجهه بهه اینکهه روابه
خانوادگی در ایران نزدیکتر اسهتا ایه تهأمیرات نیهز شهدیدتر اسهت .بداندلیلکهه مهرآن
(بقره129:؛ آلعمران164:؛ جماه )2:و اولیای دی اس ما بر وایبندی به اخ ق تأکید دارنهد
(کلینههیا 1407قا ج :2ا)99ا بههدیهی اسههت کههه یههک کوج منههلمان بههه رعایههت اخ ه ق
وایبندند و ممک اسهت درای بهاره در روابه خهود بها مشهک تی روبههرو شهوند؛ بنهابرای ا
شناخت ابااد اخ مهی منهائل و چگهونگی مواجههه صهحی بها آنا در رضهایت اک کنهدگی
کناشویی نقخ دارد.
وژوهخ حاضر درباره اخ ق کاربردی است و سای دارد منائل اخ مهی موجهود را در
رواب همنران مذهبی با فامیل شناسایی کند .ماموالً همنران غیرمذهبی به رعایت مهواکی
دینی اهمیت چندانی نمیدهند و بنیاری اک ای مشک ت درباره آنها موضهوعیت ندارنهد؛
اکای روا وژوهخ حاضر درباره همنران مذهبی تدوی شده اسهت .کشهف منهائل اخ مهی
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

شایف در رواب فامیلیا مایارهای تشصیص ایه منهائل و بررسهی ریشهههای بهروک آنهها اک
اهداف وژوهخ بهشمارمیرود .دراصلا ای وژوهخ میکوشد به سؤال کیر واس دهد:
منائل اخ می همنران مذهبی در رواب فامیلی چینت؟
تاکنون وژوهخ منتقلی درباره منائل اخ می موجود میان همنهران مهذهبی در روابه
فامیلی  -در حهوکه اخه ق کهاربردی  -صهورت نگرفتهه اسهت .در باضهی اک وژوهخههای
موجود فق به مشک ت ناشی اک رواب فامیلی و شماری اک ریشههای بهروک آنهها ورداختهه
شده و به منائل اشارهای نشده است .ساالریفر ( :1395ا)220-218ا باضی اک ریشهههای
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بروک مشک ت ناشی اک رواب خویشاوندی و راهحلهای آنها را برشمرده اسهت .مظهاهری

( :1393ا)147ا ضههاب ههای ویونههد خویشههاوندیا آسیبشناسههی آن و دو علههت عمههده
ناساکگاری کوجها و والدی و خویشاوندان را بیان کرده است .عارفوحیهد و همکهارانخ
( :1390ا )60به باضی اک دالیل بروک مشک ت در کندگی کناشهویی اشهاره کردهانهد .بهه
اعتقاد بهاری ( :1389ا)91ا یکهی اک دالیهل تاارضهات کناشهوییا وابنهتگی شهدید کن و
شوهر به خویشان و دوستان است .وابنتگی ممک است موجب کاهخ رضایت کناشویی و
گاه جدایی کن و شوهر شود .بیشتر وژوهخههایی کهه دربهاره موضهوع ره ق و اخت فهات
خانوادگی در ایران انجام شدها به ای نکته اشهاره دارنهد کهه دخالتههای نهاروای دیگهران
(والدی کن یا شوهرا اموام و آشنایان) موجب بروک اخت فات میان کن و شوهر و درنهایتا
جدایی آنها شده است (نهک :سهاالری فهرا 1393؛ کارعهی و دیگهرانا 1392؛ مهادرکاده و
دیگرانا 1391؛ هنریان و یوننیا 1390؛ یوننهیا 1388؛ ماهیهارا 1385؛ رشهیدوورا 1381؛
کینیاا 1373؛ داوودیا 1356؛ تقیکادها .)1350
روش تحقیق
در ای وژوهخ اک روز کیفیا روز تفنیری و تحلیهل محتهوایی اسهتفاده شهد و دادهههای
تحقیق اک دو رریق کیر جمفآوری شد:
(ر ِّ فاال در کمینه مشاوره خانواده  15نفرا در کمینهه جاماهشناسهی خهانواده  4نفهر و در
کمینه اخ ق کاربردی  5نفر) درباره منائل ناشی اک رواب فهامیلی و ریشهههای بهروک آنهها
بهدستآمد.
ِّ) مشههاهدات منههتقیم وژوهشههگر و تجربههههای بههالینی او در مواجهههه بهها خانوادهههها
ری سه سال.
برای تحلیل داده هاا سه روز عمده وژوهخ در اخ ق کاربردی عبارتند اک:

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

الف) مصاحبه نظامیافته با متصصصهان خهانواده :باهد اک تهدوی ورسهخهاا نظهر  24نفهر

الف) اصولگرایی :ربق ای نظریهها توجیهه ههر فاهل اخ مهی بایهد نهایتهاً بها نشهاندادن
م ابقت آن با یکی اک اصول هنجاری عام و انتزاعی صورت وذیرد.
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ِّ) مرینهگرایی 1یا استدالل مبتنی بر مورد :2ایه نظریهه بهر مهوردوژوهی (اسهتقرا) بهرای
یافت ماقولتری راهحل منئله تأکید میکند.
ج) مواکنههه متفکرانههه( 3شههکلی اک نظریههه اننههجام) :براسههاس ای ه نظریههها ارتبههاط میههان
هنجارهای کلی و تجربیات جزیی دو جانبه است (نه یک جانبه) .باورههای اخ مهی ههم اک
تامیم تجربیات جزیی (موردها) فهور میکنند و هم اک صدور حکم در مومایتهای خاا
با توسل به مواعد کلی (اس می و دیگرانا  :1388ا.)32-28
در تحقیق حاضهرا اک روز مواکنهه متفکرانهه (کهه ترکیبهی اک دو روز دیگهر اسهت) و
برداشت اک متون اس می استفاده شد.
تعریف مفاهیم
چالش اخالقی (تعارض اخالقی)

«تاارض اخ می» 4مومایتی است که فاعهل اخ مهیا همکمهانا دو یها چنهد وفیفهه اخ مهی
دارد که هریک بهه تنههایی وفیفهه اوسهتا ولهی بهه دلیهل همکمهانی نمیتوانهد همهه آنهها
را انجام دهد (بوسلیکیا  :1391ا .)61منائل اخ می 5در دسهتهبندی اولیهها دو دسهتهاند:
 .1منهائل عملههی؛  .2منهائل نظههری .منهائل عملههیا نههافر بهه انحرافههات اخ مهی اسههت کههه
در مقام عمل به وجود آمده است؛ مانند دروغگوییا رشوهگیری و ....منهائل نظهریا نهافر
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397
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به ابههام نظهری فاعهل اخ مهی بهه حکهم اسهت (یانهی نمیدانهد وفیفههاز چینهت) .ابههام
نظری خود به دو گونه است :ابهام درباره یک حکهم و ابههام دربهاره دو حکهم کهه بها ههم
تاارض کرده و هیچیهک ترجیحهی نهدارد؛ البتهه ههر حکهم بههتنهایی بهرای فاعهل اخ مهی
روشههه اسهههت .ایههه وهههژوهخ در وهههی منهههائل اخ مهههی اک نهههوع ابههههام نظهههری و دارای
تاارض است.
1.Contextualism.
2.Case – based reasoning.
3.Reflective equilibrium.
4.Moral conflict.
5.Ethical challenges.

اخالق کاربردی

مراد اک اخ ق کاربردی عبارت است اک کاربرد نظریههای اخ می کلی در منهائل اخ مهی
با بیررفی در حل ای منائل یا هرگونه کاربنت انتقادی روزهای فلنهفی بهرای سهنجخ
تصمیمات عملی اخ می و مواجهه با منهائلا رفتارهها و سیاسهتهای اخ مهی در حرفهههاا
فناوریا حکومت و غیره (اس می و دیگرانا  :1388ا.)23
خانواده

خههانوادها در لغههتا بههه مانههی دودمههان و تبههار اسههت (دهصههداا بیتهها :ذیههل خههانواده) و
در اصهه

حا بههه گروهههی اک اشههصاا گفتههه میشههود کههه بهها روابهه کناشههوییا خههونی

یهها فرکندخوانههدگی بهها یکههدیگر اتحههاد یافتههه و یههک خههانوار را بهوجودآوردهانههد .ایهه
افهراد در مالههب نقخ ههای اجتمههاعی خهاا شههوهر و کنا وهدر و مههادرا بهرادر و خههواهر بهها
یکههدیگر کههنخ و ارتبههاط متقابههل دارنههد و خردهفرهنههم مشههترکی را ایجههاد میکننههد
(بنتانا  :1392ا.)54
روابط فامیلی (خویشاوندی)

فرکندخواندگی شکل میگیرد (شایانمههرا1377ا ج :1ا .)252در متهون فارسهی و دینهی
الفههاد دیگههری نیههز مفهههوم خویشههاوندی را میرسههانند کههه عبارتنههد اک :فامیههلا خانههدانا
موموخویخا بنتگانا متالقانا منن وبانا امواما اهلا عشیرها امارِّا امربهاا امربهونا ارحهاما
اولوااألرحاما اولواالقربی و ذویالقربی.
یافتههای تحقیق

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

«خویشاوندی» راب های است میان افراد کهه اک رریهق همخهونی (ننهب)ا اکدواج (سهبب) و

الف) مسائل اخالقی همسران مذهبی

منائل اخ می همنران مذهبی در رواب فامیلی در سه دسته مرار میگیرد.
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 .1ازنظر اصل تعامل
 .1-1مسائل اخالقی ناشی از ارتباطها

لزوم ارتباط با والدین و حفظ احترام همسر :ارتبهاط بها والهدی خهود و همنهر اک مهواردی
است که گاهی برای همنران مذهبی مشک ت اخ می ودید میآورد؛ گاهی فرد با توهی ا
تهمتا کخمکبان و بیاحترامی اک سوی خانواده همنر مواجه میشود .در ای مومایتا ایه
منئله اخ می برای همنر فرد بهوجود میآید که در مقابل خانواده خود باینتد و اک حرمت
همنر خود دفاع کند (که ای کار موجب درگیری با خانواده یا دلصوری آنان میشهود) یها
سکوت کند و با ای روز جلوی ایجاد ای مفنده را بگیرد (که در ای صهورت همنهرز
او را سرکنخ میکند که چرا اک م دفاع نکردی).
لززززوم تلامزززا بزززا فامیزززا و دوری از آسزززی های تلامزززا :ارتبهههاط بههها امهههوام
گههاهی موجههب منههائل اخ مههی بههرای همنههران مههذهبی میشههود .ای ه آسههیبها بهههدلیل
عههدم رعایههت مههواکی دینههی اک سههوی امههوام ایجههاد میشههود .فههرد در ای ه مههورد بههر سههر
دوراهی اخ می مهرار میگیهرد؛ اکسهوییا اکنظهر اخ مهی ایه ارتبهاط بهرای خهانواده الکم
است و اکسویدیگرا فرد موفف است اک آسیبهای ایه تاامهل دوری گزینهد تها خهانواده
سالمی داشته باشد.
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

حفظ احترام والدین و فامیا همسر و دفاع از حرمت والدین و فامیا خزود :اک جملهه
منائلی که همنران در ارتباطها باید رعایت کنندا ای است که به والدی و اموام یکهدیگر
احترام بگذارند .اگر هریک اک همنران ای اصل را رعایت نکندا موجب شکلگیری منئله
اخ می برای دیگری میشهود؛ برایمثهالا فهرد در مواجههه بها والهدی و امهوام خهود سهای
میکند احترام و ادِّ را رعایت کندا اما به والدی و امهوام همنهر بیاحترامهی میکنهد (در
رویارویی با آن ها یا در گفتگو با همنر) .در ای حالتا برای همنرز ایه منهئله اخ مهی
ایجاد میشود که آیا م نیز (برای ت فی) به خانواده او بیاحترامی کنم یها بیاحترامیهها را
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تحمل و در چشم همنرم حقیر جلوه کنم؟

حفظ نظم برنامههای زندگی و حفظ رابطه خوب بزا همسزر و خزانواد او :دیهدارهای
مکرر و بیبرنامه خانواده همنر اک مواردی است کهه در ارتباطههای فهامیلیا همنهران را بها
منئله اخ می مواجه میکند .اگر فرد ایه منهئله را بها خهانواده همنهر م هرح کنهد باعهث
ناراحتی آنها میشود و در ادامهها در کنهدگی کناشهویی مشهک ت کیهادی بهرای او ایجهاد
خواهد شد .اکسویدیگرا اگر ایه رونهد ادامهه یابهدا فرصهتهایی در کنهدگی شصصهی او
اکبی میرود و برنامه کندگیخ مصتل میشود.
حفظ آزادی شخصی و رعایت احترام همسر و خانواد او :گاهی والدی بهدلیل محبت
کیاد یا منائل دیگریا به مدت روالنیا بدون برنامهه در خانهه فرکندشهان میماننهد  -حتهی
ممک است برادر و خهواهر یکهی اک رهرفی کهه سهرباک یها دانشهجو اسهتا در خانهه آنهها
سکونت داشته باشند .ای منئله میتواند به کندگی خصوصهی همنهران آسهیب بزنهد؛ کیهرا
حضور دائمی میهمان موجب میشود که ناخواسته در جریان بنیاری اک منائل خصوصی و
حتی اخت فهای آن ها مرار گیرد و درنتیجها آکادی یکی اک ررفی محدود شود و او را بها
منئله اخ می مواجه ساکد .اگر فرد ایه منهئله را بها همنهر خهود م هرح کنهد میهان آنهها
اخت ف ویخ میآید و اگر بصواهد خویشت داری کندا تحمل ای وضایت بهرای او اکنظهر
عارفی دشوار است.

خانواده هاا مرکههای محهرم و نهامحرم گننهته اسهت .اگهر هرکهدام اک همنهران مهذهبی در
ارتباطهای فامیلیا درباره رعایت حدود شرعی در رواب با نامحرمان ضایف باشدا ممکه
است برای همنر خود مشکل ایجاد کند؛ اگر همنر فرد بصواهد رواب فامیلی ادامهه داشهته
باشدا نگران ای است که همنرز چارچوِّهای شرعی را رعایت نمیکند و اگر منئله را
با همنر خود در میان بگذاردا کار به مشاجره میکشد.
لزوم ارتباط بزا فامیزا و رعایزت مزوازین دینزی :عهدم رعایهت مهواکی دینهی (دیهدن
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حفظ احترام همسر و پیشگیری از بیعفتی در روابط با نامحرمزان :اکنهون در باضهی اک

برنامههای غیراس می مهاهوارها رعایهتنکردن حهدود شهرعی در روابه محهرم و نهامحرما
بدحجابی و )...در ارتباط های فامیلیا موجب بهروک منهائل اخ مهی بهرای همنهران مهذهبی
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میشود .گاهی در تااملهای فامیلی درباره ای منئله با تنام رفتهار میشهود کهه ایه امهر
موجب کاهخ یا م ف ارتباط با فامیل میگردد .اکسویدیگرا اکنظر اخ می رعایت مواکی
دینی در کندگی کناشویی الکم است و برمراری ارتباط نامناسهب بها فامیهلا کنهدگی مانهوی
آنها را دچار مشکل میکند.
لزوم ارتباط با فامیا و رعایت ارزشهای تربیتزی :ههر خهانواده محتواهها و ارکزههای
تربیتی خاصی را برای آینده کندگی مانوی و تربیت فرکندان ترسیم میکند که در صهورت
حفو ای ارکزها خانواده موفقی خواهد داشت .گهاهی ارتبهاط بها فامیهل ایه ارکزهها را
متزلزل و خانواده را اک هدف اصلی خود دور میکند .اکیکسوا ای ارتباط بهرای همنهران
مذهبی الزام اخ می دارد و تر

آن موجب نابودی ای ارکزها میشهود و اکسهویدیگرا

حفو ای ارکزهای تربیتی در کندگی برای آنها امری مهم و الزامی است که در صهورت
رعایت آن باید ای ارتباط کم یا م ف گردد.
 .1-2مسائل اخالقی ناشی از مراسم و مجال

لزززوم رفتوآمززد و اجتنززاب از گناهززان ک مززی :اک امههوری کههه در مراسههم و مجههالسا
برای همنران مذهبیا منائل اخ می ودید مهیآوردا گناههان ک مهی اسهت (ماننهد غیبهتا
تهمههتا سههص چینیا ریصههت آبههروی دیگههران و .)...رفتوآمههد خههانوادگی و شههرکت
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در ای مجالس برای همنران مذهبی امری م لوِّ و ضروری استا اما بها شهرکت در ایه
مجالسا فرد در مارض ای گناهان مرار میگیرد؛ درحالیکهه منهلمان وفیفهه دارد اک ایه
گناهان ورهیز کند.
لزوم شرکت در مجالس عروسی و رعایت موازین شرعی :حضور در مجهالس عروسهی
اک موارد منئله ساک برای همنران مذهبی است؛ اکسوییا شرکت در ای گونه مجهالس بهرای
تحکیم روابه فهامیلی الکم اسهت و اکسهویدیگرا خهودداری اک شهرکت در ایه مجهالس
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بهدلیل رعایتنشدن مواکی شرعی موجب م ف رحم و تباات دیگر میشود.

حفظ فرصتهای زندگی و شرکت در مراسم و مجالس خانواد همسر :تومهف همراههی
در همه مراسم اک سوی خانواده همنرا یکی اک موارد منئلهساک برای همنران مذهبی است؛
کیرا اکسوییا شرکت در همه مراسمها برای همنران مذهبی مقدور نینت و گاهی موجهب
اکدسههترفت باضهههی اک فرصههتهای مناسهههب و کلیهههدی در کنههدگی آنهههها میشهههود و
اکسویدیگرا شرکتنکردن در ای مجالس موجب دلصوری خانواده همنر و حتهی گهاهی
خود همنر میشود و درنتیجها به ایجاد مشکل در کندگی کناشویی منجر میگردد.
 .1-3مسائل اخالقی ناشی از وابستگیها
استق ل در تصمیمگیری و رعایت حرمت همسر و والدین او :هنگامیکه یکهی اک همنهران
مذهبی به والدی خود وابنته باشدا در تصمیمهای مهم کندگی کناشویی نیز به آنان وابنهته
است .ای فرد باد اک جداشدن اک خانواده و تشکیل کندگی جدید نمیتواند اکنظهر روانهی و
عارفی اک ودر و مادر خود جدا شود .در ای وابنتگیهاا اعضهای خهانواده بهه خهود اجهاکه
میدهند در کوچکتری منائل مربوط بهه کنهدگی دختهر یها ونرشهان دخالهت کننهد .فهرد
دوست دارد تصمیم های مهم کندگی کناشویی را با همنر خود بگیرد و ربق نظهر خودشهان
کندگی شصصی را ویخ ببرندا درحالیکه خانواده همنر دربهاره موضهوعات مههم کنهدگی
آنان تصمیم میگیرنهد و اعتهراض بهه ایه رفتهار موجهب نهاراحتی آنهها و تلصهی کنهدگی

ارتباط با والدین و حفظ حقوق همسر و فرزندان :گهاهی والهدی همنهران مهذهبی بهه
فرکند خود بنیار وابنتهاند و تحمل دوری اک او برایشهان دشهوار اسهت؛ بهههمی دلیل سهای
دارند با او و در کنار او کندگی کننهد و تومهف ارتبهاط و همراههی بهیخ اک حهد بها فرکنهد را
دارند .ای تومف موجب بروک منائل اخ می در کندگی کناشویی فرکند میشود؛ فرکند بایهد
با والدی خود ارتباط داشته باشهد و بهه آنهها احتهرام بگهذاردا ولهی آنهها تومهف ارتبهاط و
همراهی بیخاکحد دارنهد و اگهر او ایه تومهف والهدی را بهرآورده سهاکدا حقهوق همنهر و

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

میشود .در ای وضایتا گاهی فرد تنها راهحل مشکل خود را در جدایی اک همنر میبیند.

فرکندانخ تضییف میشود .اکسویدیگرا م ف ارتباط با والهدی موجهب میشهود والهدی در
کندگی کناشویی فرکند مشک تی ایجاد کنند.
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حفظ ارتباط با خانواد خود و ارتبزاط بزا خزانواد همسزر :باضهی اک همنهران باهد اک
اکدواجا با خانواده ودری خود رفتوآمد کیاد دارند و به هر بهانهای خانه را رها میکننهد و
به دیدار خانواده خود میروند و حتی گاهی مدت کیادی را در آنجا سهپری میکننهد .ایه
دیدارهای مکررا غیرضروری و بیبرنامهها همنهر او را بهه اعتهراض وامهیدارد .اک یکسهوا
خانواده همنهر نیهز همهی تومهف را اک وی دارنهد و حتهی او را بهرای ایه موضهوع سهرکنخ
میکننههد و اکسههویدیگرا اگههر فههرد بصواهههد اک ارتبههاط بیخاکحههد همنههر بهها خههانوادهاز
جلوگیری کند موجب ایجاد درگیری در کندگی کناشویی میشود.
پیشگیری از انتقال اط عات خصوصی زندگی به خانواد همسر و بدبینشدن آنان به فزرد:

گهاهی یکههی اک همنههرانا دائمهها مشههغول مکالمههههای تلفنهی رههوالنی بهها خههانواده خههود اسههت و
ار عات کندگی کناشویی را با خانواده خود در میان میگذارد .ای امر باعهث میشهود دیگهران
به حریم خصوصهی کنهدگی آنهها وارد شهوند و در تصهمیمگیریهای کنهدگی مشهتر

تهأمیر

بگذارند .اگر فرد بصواهد اک کار همنرز جلوگیری کند موجهب بدبی شهدن خهانواده همنهر و
درگیری در کندگی کناشویی میشود و اگر بیاعتنا باشدا خانواده همنهر در کنهدگیخ دخالهت
میکنند و ای امر به کندگی وی آسیب میرساند.
 .1-4مسائل اخالقی ناشی از تبعیضها
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پرهیز از تبلیض در برقراری ارتباط با خانواد ها و حفظ حقوق اخ قی خود :اگهر فهرد در
برمراری ارتباط میان خانواده خود و خانواده همنر تفاوت مائل شهود و همنهرز را مجبهور
کند با خانواده خود کمتهر ارتبهاط داشهته باشهدا همنهرز دچهار منهائل اخ مهی میشهود.
اعتراض موجب مشاجره و بحران در کندگی کناشویی میشود و اگر به ای امر راضی شودا
باضی اک حقوق اخ می او در ارتباط با خانواده خود اکبی میرود.
حفظ ارتباط با خانواد همسر و اجتناب از گناهان ک می ماننزد ییبزت :تباهیض میهان
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فرکندان در کندگی کناشویی فرکند نیز تأمیرگذار است و همنر فرد را دچار مشکل اخ می

میکند؛ اکسوییا میل به ارتباط با خانواده همنر کمتر میشود و اکسویدیگرا در صهورت
برمهراری ارتبهاطا ایه امهر موجهب آکار و اذیهت همنهر و ایجهاد مفنهده اخ مهی (غیبهتا
سص چینی و ) ...میشود.
همچنی اگر خانوادهها میان عروسها و دامادها تبایض مائهل شهوندا کنهدگی کناشهویی
فرکندان را دچار مشکل میکنند و عامل بروک مفاسد اخ می (حنادتا تهمتا عیبجویی
و )...و کمشدن ارتباطها میگردند.
 .1-5حفظ عزت نف

خود و خانواده پدری و پیشگیری از مشاجره

گاهی فرد در امر خودبرتربینی همنر و خانواده اوا تحقیر و نادیده گرفته میشود .مقابلهه بها
ای وضایت و اعتراض به همنر نیز موجب مشاجره در کندگی کناشویی میگردد.
 .2ازنظر حمایتهای معنوی
 .2-1مسائل اخالقی ناشی از بحران و کمککردن

پرستاری از والدین و رعایت حقوق همسر و فرزندان :کمککردن بهه والهدی و فامیهل در
بحرانها میتواند برای همنران منائل اخ می ایجاد کند .اگر والهدی فهردا ویهرا مهریض و
ورستاری اک آنها موجب تضییف حقوق اخ می همنر و فرکنهدان وی میشهود .فهرد بهر سهر
دوراهی میماند :ورسهتاری اک والهدی و تضهییف حقهوق همنهر و فرکنهدان یها بیاعتنهایی بهه
والدی و حفو حقوق اخ می همنر و فرکندان؟
حا مشک ت فامیا و رعایزت حقزوق اخ قزی همسزر و فرزنزدان :گهاهی بهرای حهل
مشک ت والدی و فامیلا ومهت (منهافرتهای رهوالنی) کیهادی الکم اسهت .ایه موضهوع

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

نیاکمند به نگهداری باشندا بر او الکم است اک آنها ورسهتاری و دلجهویی کنهدا درحالیکهه

برای همنرانا منائل اخ می خاصی را ودید میآورد .ممک است حل مشهک ت والهدی
و فامیل موجب تضییف حقوق اخ می همنر و فرکندان شود و برعکس.
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تواضززع و حفززظ عزززت نفززس :یکههی اک مههواردی کههه بههرای همنههران منههئله اخ مههی
ایجههاد میکنههدا تومههف کیههاد خههانواده همنههر بههرای کمههککردن فههرد بههه آنههها اسههت.
اگر فرد با تواضف بهه ایه خواسهته واسه مثبهت دههد باعهث ایجهاد تومهف بیشهتر میشهود و
اگههر بههرای جلههوگیری اک ایهه مشههکل اک کمههککردن ابهها کنههدا خههانوده همنههر او را
سرکنخ میکنند.
مشززورت بززا همسززر بززرای حززا مشززکا و حفززظ اط عززات خصوصززی دیگززران :گههاهی
فههردی بههرای رفههف مشههک ت یکههی اک افههراد فامیههل بههه مشههورت بهها همنههر یهها دیگههر اعضههای
فامیههل نیاکمنههد میشههود .بنههابرای ا ناچههار اسههت ار عههات خصوصههی او را فههاز کنههد کههه
ایهه کارموجههب بههروک مشههک تی میشههود؛ کیههرا اکیکسههوا حفههو ار عههات خصوصههی
دیگههران ضههرورت دارد و اکسههویدیگرا حههل مشههکل آن فههرد منههتلزم افشههای ار عههات
خصوصی اوست.
 .2-2حفظ آبروی والدین و فامیل نزد همسر و پذیرش واقعیات:

حفههو آبههروی والههدی و فامیههل نههزد همنههر ضههروری اسههت .اگههر والههدی یهها خویشههاوندان
فهرد عیهوبی داشهته باشهند کههه موجهب ریصهت آبهروی آنهها نههزد همنهر فهرد شهودا بههرای
فههرد ای ه تاههارض وههیخ میآیههد کههه عیههوِّ آنههها را توجیههه و آبههروی آنههها را حفههو
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کند یا اینکه وامایت را بپذیرد و درنتیجها اکسوی همنر تحقیر شود.
 .3ازنظر حمایتهای مادی
حززا مشززک ت فامیززا و حفززظ حقززوق اخ قززی همسززر و فرزنززدان :گههاهی حههل مشههک ت
والهههدی و فامیهههل بهههه صهههرف هزینهههه مهههالی نیاکمنهههد اسهههت .ایههه موضهههوع نیهههز کمینهسهههاک
منههائل اخ مههی در کنههدگی کناشههویی اسههت :حههل مشههک ت والههدی و فامیههل و تضههییف
حقهههوق اخ مهههی همنهههر و فرکنهههدان یههها نادیهههدهگرفت مشهههک ت آنهههها و حفهههو حقهههوق
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اخ می همنر و فرکندان؟

ب) ریشههای بروز مسائل
 .1وابستگیها

ریشه بنیاری اک منائل اخ می برای همنران در کنهدگی کناشهویی وابنتگیهاسهت .کنهی
که به والدی و خواهر و بهرادر خهود وابنهتگی کیهاد داشهته باشهدا اغلهب در رویهارویی بها
مشک ت و تصمیمگیریهای اخ میای که بی خانواده خهود و همنهرز ایجهاد میشهودا
دچار کشمکخ و مشکل میشود و نمیتواند تصمیم درستی بگیرد.
 .2تبعیضها

تبایضها کندگی همنران را دچار منائل اخ می متاددی میکند.
.3تفاوتها

اکدواج فق ویوند دو فرد نینتا بلکه ویوند دو خانواده است؛ بههمی دلیل الکم است ویخ
اک اکدواج به تناسب خانوادگی دو ررف توجه شود .هرچه اشترا ها در دو خانواده بیشهتر
باشدا کفویت بیشتر تحقق مییابد .اگر وجوه مشتر
میبینند؛ مصصوصاً اگر نتوانند تفاوتها را در

خانوادهها کم باشدا همنران آسهیب

کننهد .ایه تفاوتهها در اباهاد اجتمهاعیا

فرهنگیا شصصیتیا عادتیا اعتقادی و اخ می جلوهگر میشوند.

ضاف ارتباط با خانواده خود؛ خانواده همنر و ارتبهاط خانوادهههای همنهران بها یکهدیگرا
موجب بروک منائل اخ می در کندگی کناشویی میشود.
 .5آمیختگی مرزهای خانواده جدید با خانوادههای اصلی

اک موارد الکم در کندگی کناشوییا شناخت و رعایت مرکهای خانواده جدید و خانوادههای
اصلی است .ای مرکها عبارتاند اک:

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

 .4ضعف ارتباط در روابط فامیلی

الف) افشای اسرار و انتقال آن به والدی خود؛
ِّ) شکایت بردن اک همنر نزد والدی خود؛
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ج) شکایت بردن اک همنر نزد والدی او؛
د) عدم برنامهریزی مناسب برای برمراری راب ه با والدی دو ررف؛
هه) عدم تنظیم رواب دو خانواده اصلی با هم؛
و) عدم برنامهریزی منصفانه برای برمراری راب ه با خویشان دو ررف.
 .6خودبرتربینی و خودخواهی

خودبرتربینی و خودخواهی بر کنهدگی کناشهویی تهأمیر منفهی میگهذارد و آن را بها منهائل
اخ می مواجه میساکد.
 .7دخالتهای ناروای خانوادهها

اک عوامههل مصههاررهآمیزی کههه بنیههاد خههانواده را متزلههزل میکنههدا دخالتهههای نههاروای
خانوادههههای همنههران در کنههدگی کناشههویی آنههها اسههت کههه منههائلی ماننههد اخههت ف بهها
مادرشوهرا مادرکنا خواهرشوهر و ...را به بار میآورد .ای گونه دخالتههای نهاروا گهاهی
نابنامانیهای روانی چون اض راِّ و افنردگی و آسیبهایی مانند جدایی عارفیا خیانتا
فرار اک خانها ر قا خودکشی و متل را به دنبال دارد.
 .8رقابتهای ناسالم (چشم و همچشمی ،حسادت و)...
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رمابت ناسالم اک نابهنجاریهایی است که در باضی اک خانوادهها وجهود دارد و عامهل بهروک
منائل اخ می در خانواده است .ومتی افراد در

درستی اک وامایات کندگی و تواناییهای

فردی نداشته باشندا بیشتر به نظر دیگران درباره خود توجه میکنند؛ درنتیجها سای میکنند
م ابق میل دیگران کندگی کنند.
 .9افراط و بینظمی در رفتوآمدها

اک آفتهههای کنههدگی خههانوادگیا دیههدارهای مکههررا غیرضههروری و بیبرنامههه همنههران بهها
خانوادههایشان است کهه گهاهی در هفتهه بارهها تکهرار میشهود و ریشهه بنهیاری اک منهائل
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اخ می در کندگی کناشویی میگردد.

 .10اختالط با نامحرمان در ارتباطها

امروکه باضی اک خانوادهها بهدلیل بیمباالتی یها بیار عهی اک مبهانی اخ مهی و ارکزههای
اس میا تجاوک اک حدودشرعی در مواجهه با نامحرم را نوعی تجهدد میداننهد و بهه عوامهب
مصرِّ آن نمیاندیشند .ایه منهئله در ارتباطههای فهامیلیا بهر کنهدگی کناشهویی همنهران
مذهبی تأمیر منفی دارد و آن را با منائل اخ می روبهرو میکند.
 .11استفاده از رسانههای غیراخالقی در خانوادهها

امروکه استفاده اک ماهواره در خانوادههای ایرانی حتی خانوادههای مذهبی رواج یافته اسهت
و خانوادهههها بهها آسههیبهای فرهنگههی ای ه رسههانه مواجهنههد؛ آسههیبهایی ماننههد انحرافههات
اجتمههاعیا سنتشههدن بنیههان خههانوادها اکبی رفههت س ه مت اخ مههی خههانوادها دگرگههونی
ارکز ها و هنجارهای اخ می جاماه و توجه به تفکرات مادی و دنیوی بههجای مانویهات و
اخ ق .همنران مذهبی نیز م اا در ارتباطهای فهامیلی اک آمهار مصهرِّ ایه رسهانه درامهان
نینتند و کندگی کناشویی آنها با منائل اخ می فراوانی مواجه میشود.
 .12بیاحترامی یا بیتوجهی خانواده ها به شأن و جایگاه اجتماعی عروس و داماد

باضی اک خانوادههای ایرانیا رفتار منصفانهای با عروس و داماد ندارند و گاهی احترام شأن

 .13رعایت نکردن حرمت و حقوق والدین و اقوام ازسوی همسران

باضهی اک همنهرانا نقهخ والههدی و امهوام را در کنهدگی کناشههویی خهود اک یهاد میبرنههد و
درنتیجها حرمت و حقوق آنها را مراعهات نمیکننهد .ایه امهر گهاهی بهه واکهنخ آنهان و
رفتارهای آسیبکا منجر میشود و همنران را با منائل اخ می مواجه میساکد.
 .14نپذیرفتن نقش جدید همسران در زندگی جدید ازسوی والدین
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آنها را حفو نمیکنند .ای موضوع موجب بروک منائل اخ می در همنران میگردد.

باضی اک والدی می خواهند فرکندانشان همان نقشی را که ویخ اک اکدواج در کنهدگی آنهان
داشتندا کام حفو کنندا حال آنکه ای امر مقدور نینت؛ کیرا آنان نقخ جدیهد همنهری
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را هم برعهده دارند .اگر والدی ا ای مرحله اک کندگی فرکندان را به رسمیت نشناسند و آن
را صبورانه و خردمندانهه نپذیرنهدا مشهکل بهه وجهود میآیهد (مظهاهریا  :1393ا )148و
درنتیجها همنران با منائل مصتلف اخ می درگیر میشوند.
 .15ضعف در مهارتها و مدیریت زندگی

ضاف در مهارت های کندگیا مانند گفتگوی مومرا حل منئله و مقابلهه بها فشهارهاا باهد اک
اکدواجا مشک ت کیادی را در وی دارد.
 .16تحمیلهای ناروا در ارتباطها

یکی اک مزایای اخ می خانوادههای ایرانی ای اسهت کهه همنهران و خانوادهههای آنهها اک
احوال هم آگاهند و سرنوشت آنها به هم وابنته استا اما گاهی تحمیلهای ناروا موجهب
بروک منائل اخ می در رواب همنران میگردد.
 .17توقعات نابجا

توماات نابجایی که همنهران اک یکهدیگر یها خانوادهههای رهرفی اک آنهها دارنهدا یکهی اک
عوامل بروک اخت فا تاارض اخ می و ر ق است .مشکل عمهده ایه اسهت کهه مامهوالً
اننانها به تومااتی که اک دیگران دارندا توجه میکنند نه به توماهاتی کهه دیگهران اک آنهها
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دارند .باضی اک اننانها خوبیهایی را که در حق دیگران کردهاند به یاد دارند و درمبال آن
اک دیگران انتظارات نابجایی را رلب میکنند .ربیای است کهه چنهی نگرشهی در خهانوادها
مشک ت و منائل اخ می متاددی ودید میآورد.
 .18عدم مقبولیت عروس و داماد در خانواده همسر

راب ه عروس با خانواده شوهر و راب ه دامهاد بها خهانواده همنهر در فرهنهم جاماهه ایرانهی
اهمیت ویژهای دارد .عضو جدید در هر خانواده باید وذیرفته شهودا امها گهاهی بهه دالیلهیا
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عروس و داماد نزد باضی اک خانوادهها مقبولیت ندارند؛ مث ً بهه ایه دلیهل کهه فقه ونهر و

دختر در انتصاِّ نقخ داشتهاند و والدی آنها اک ای انتصاِّ ناراضیاند .در ایه مومایهتا
وذیرز عروس و داماد جدید با دشواری روبهرو میشود و ای موضوع منشهأ اخت فههای
جدیا درگیریهای خانوادگی و منائل اخ می میشود.
 .19عدم درک صحیح خانوادهها از یکدیگر در تعامالت اجتماعی

یکی اک مهمتری شیوههای ارتباط موفقا توانهایی در

صهحی خانوادههها اک یکهدیگر در

تاام ت اجتماعی است .ومتهی خانوادهههای همنهران اک یکهدیگر در

صهحیحی نداشهته

باشندا مشک ت اخ می فراوانی بی آنها به وجود میآید .ای مشک ت عبارتند اک:
الف) نداشت صدامتا بدگمانی و نگاه بدبینانه در تاام ت؛
ِّ) بیاحترامیا بیادبی و عیبجویی خانوادهها؛
ج) رفتارهای تقابلی و عدم عفو و گذشت در خانوادهها.
تأمیر منفی ای مشک ت در کندگی کناشویی همنهران ههم نمهود مییابهد و آنهها را بها
منائل اخ می گوناگون درگیر میکند.
 .20ضعف دینداری و اخالق در خانوادهها

بروایههه متههون اسه میا خههانواده نهههادی مقههدس اسههت (کلینههیا 1407قا ج :5ا )329کههه
توصههیه های خههود را بههه ای ه بصههخ اختصههاا داده اسههت (همههانا ا .)320برخههورداری
خانوادههها اک باورهههای عمیهق دینههی و اخ مههیا در تحکهیم روابه اعضهای خههانواده تههأمیر
به سزایی دارد .ضاف باورهای دینی و اخ می در همه مراحل کنهدگیا مشهک ت متاهددی
را در وی دارد .تقویت ای باورها به کاهخ مشک ت اخ می در خانوادهها کمک میکند.
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باورهای دینی و اخ می نقخ مهمی در آن ایفا میکنند .اس م بصخ عمهدهای اک مهوانی و
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نتیجهگیری
در ای تحقیق منائل اخ می موجود در رواب همنران با فامیل دسهتهبندی شهد .بررسهیها
نشان داد هرچند مقالههایی درباره وارهای اک منائل اخ می در خانواده نوشته شدها تهاکنون
تحقیقی در ای کمینه صورت نگرفته است (کهریزی و مرادیا  .)1394براسهاس نتیجهه ایه
تحقیقا منائل اخ می موجود در رواب همنران با فامیل بینتوونه مورد است که در سهه
عنوان کلی دستهبندی شدند .1 :اکنظر اصل تاامل؛  .2اکنظر حمایتههای مانهوی؛  .3اکنظهر
حمایتهای مادی .ریشههای بهروک ایه منهائل در بینهت عنهوان کلهی دسهتهبندی گردیهد.
مشاوران و کوجها میتواننهد بهرای شناسهاییا ویشهگیری و حهل منهائل اخ مهی در روابه
فامیلی اک ای دستهبندی بهره بگیرند.
ای تحقیق اکیکسو با وژوهخههای متاهددی کهه دخالهت فامیهل و تاهارض شهدید بها
خههانواده همنههر را اک علههل روانشههناختی اخت فههات کناشههویی برشههمردهاندا همنههو اسههت
(ساالری فرا 1393ا نقل اک کرگر و نشاطدوستا 1386؛ هنریان و یوننهیا 1390؛ حنهینیا
1386؛ محن کاده و همکارانا 1390؛ ساادتی و دیباییا 1389؛ مشکی و همکارانا 1390؛
فاتحی و نظری 1390؛ فهیرالدی و خهداییفرا 1380؛ خیهاط غیهامی و همکهارانا  )1389و
اکسویدیگرا با تحقیقاتی که ضاف حمایت خانواده اک کوجههای جهوان را اک علهل ره ق
میدانند (شهولی و رضاییفرا  :1390ا .)113نیاکی و همکاران ( )1396در یک فراتحلیل
تأمیر دخالت دیگرانا انحرافات اخ می و عدم توافق اخ می کوجی را در اک دالیل ره ق
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برشمردهاند که نقخ منائل اخ می را در مشک ت کوجی نشان میدهد .همچنی ا به گفته
آن ها میزان دینداری بیشتری تأمیر را در افزایخ یا کاهخ میزان ر ق دارد که ای اصل بها
عامههل افههول دینههداری و اخ ه ق در خانوادهههها مشههابه اسههت .اسههماعیلی و اسههدی (1397ا
صص 89و )94نیز در فراتحلیل تحقیقات ره ق در ایهرانا راب هه بها خویشهاوندانا دخالهت
خانوادها وایبندی مذهبی و تفاوت عقاید کوجی را دارای انداکه امر ماناداری داننتهاند .بها توجهه
به نتایه تحقیق حاضهر خهوِّ اسهت کهه مشهاوران و مربیهان خهانوادها کوجهها را اک ایه منهائل
اخ می در رواب فامیلی آگاه ساکند .همچنی ا تحقیق بهرای ارائهه راهکارههای حهل ایه منهائل
ضروری است .درنهایتا آموکز همنران برای شناسایی و ویشگیری اک بروک منائل اخ مهی در
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رواب فامیلیا با استفاده اک محتواهای ارائهشده در ای وژوهخا ویشنهاد میگردد.
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