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Abstract
Strengthening the family and resolving spouses' conflicts is one of the most important and vital issues in the present age. The
fundamental question is, what are the most important Islamic, moral, and psychological strategies that can increase family strength
and reduce conflict? This research is one of the qualitative researches and with the descriptive-analytical method, while explaining the
inferred and extractable solutions from Islamic, moral and psychological sources, he has pointed out the most important ones. The
results of this study show that women's commitment to maps equal to their capacities, commitment to social norms, adherence to the
rules of interaction with the spouse, increasing homogeneity in the family, sincere and empathetic mutual sympathies, mutual
appreciation, ignoring the spouse's fault, meeting needs Spouse's sexual and emotional relationships, minimal contact with strangers,
and interaction based on normative morality with the spouse are among the most important strategies for strengthening the family and
reducing conflict in spouses' relationships.
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علیاحمد وناهی
چکیده

استحکا بصشاای بااه خااانواده و رف ا تاارضهااای همنااران ،ا موضااوعات مهاام در
عصاار حاضاار اساات .بااا رفاندیشاای و تت ا در آمو ههااای اسااتمی و اختماای و
روانشااناختی میتااوان بااه باضاای ا راهکارهااای مهاام استحکا بصشاای بااه خااانواده
دست یافت .سؤال اساسی ایو است که مهمتاریو راهکارهاای اساتمی و اختمای و
روانشااناختی باارای افاازایخ اسااتحکا خااانواده و کاااهخ تاارضهااا چیناات؟ ایااو
وژوهخ ا ناوع تحقیقاات کیفای اسات و باا روز توصایفی-تحلیلای ،ضامو ت یایو
راهکارهای منتصرج ا مناب استمی و اختمی و روانشاناختی ،باه مهمتاریو آنهاا
اشاره کرده است .نتاایج ایاو واژوهخ نشاان میدهاد کاه التازا ناان باه نقخهاای
همترا با ظرفیتهای آنان ،التزا به هنجارهای اجتماعی ،رعایات ضاواب تاامال باا
همناار ،همافزایاای در خااانواده ،کنخوریهااای صاامیمانه و همدالنااۀ دوسااویه،
مااادردانی دوساااویه ،چشمووشااای ا خیاااای همنااار ،تاااأمیو نیا هاااای جننااای و
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راهکارهای ایجاد استحکام در خانواده از چشمانداز آموزههای
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عاااطفی همناار ،ارت اااط حااداملی بااا بیگانااه و تااماال م تناای باار اخااتق هنجاااری بااا
همناار ،ا مهمتااریو راهکارهااای اسااتحکا خااانواده و کاااهخ تاااارض در رواب ا
همنران هنتند.
کلیدواژهها
صمیمیت ،همدلی ،چشمووشی ،استحکا  ،تاامل بهنجار ،اختقمداری.
مقدمه
خانواده ،گنتردهتریو و اصلیتریو عنصر اجتماعی است که ارکان تشکیلدهند آن
یک مرد و حدامل یک ن است و رواب اننانی آناان ماماوالً بهگوناهای آ اداناه و
آگاهانه شکل میگیرد و بیو آنها ویمان ناشویی برمارار میشاود .خاانواده ،نهاادی
است متشکل ا کناانی کاه باا نیا هاا و خواساتههای متفااوت باا یکادیگر نادگی
میکنند و ادرا

فردی و تحول شصصی -خانوادگی آنان تحتتاأثیر با خوردهاا و

تاامتت آنهاست (.)Sevinc & Garip, 2010, p.1648-1653
خاااانواده ،ا چشاااماندا اساااتمی،کوچکتریو و ساااادهتریو و عماااومیتریو
واحد اجتماعی است که بر اساس ا دواج مانونی و شرعی یک مارد و حادامل یاک
اخالق /چهلم /زمستان 1399

ن تشکیل میشود و با تولد فر ندان توسااه مییاباد (ونااهی و جاانبزرگی،1913 ،
 .)1ن و ماارد ارکااان اساساای نظااا خانوادهانااد و ساااختار و کیفیاات تاااامتت
خانوادگی ایو ظرفیت و تاوان را دارد کاه اعضاا را باه یکادیگر جاذِّ و یاا ا هام
کمیت و کیفیت کنخ و واکنخ اعضای خانواده تأثیر اساسی در وایاداری
دف کند .ه
و اسااتحکا خااانواده دارد .میاازان تاااارض در خااانواد منااتحکم ،حاادامل و میاازان
وایداری ،حداکثر است.
کاارایی و عملکارد خاانواده ( )Family Functionباه کنخهاای متقابال اعضاای
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خانواده ،رواب صامیمی ،همبناتگی و دلبناتگی اعضاا باا یکادیگر ،کارکردهاای

اعضای خانواده ،اجرای مقررات باهنحو شایناته و واگاذاری نقخهاا باه هریاک ا
اعضای خانواده بهگونۀ همترا و متناسب با ظرفیتهاا و جایگااه آناان وابناته اسات
.)922-933

( ارعی محمودآبادی،1918 ،

بناایاری ا اندیشاامندان باار ایااو باورنااد کااه عواماال یااادی ،ا جملااه التااز بااه
همنری ،خلقوخوی ونندیده ،اعتماد متقابال ،عشاق ،مث اتگرایی و ایفاای صاحیح
نقخ همنری ،ا عوامل رضایت ناشویی و استحکا خانواده است .خاودابرا گری
(بهمنزلۀ مؤلفۀ مهم صمیمیت) شامل بیاان صامیمانۀ احناساات ،نگرزهاا و تجاارِّ
خود به شریک ندگی است و به اعتماد دوجان ه و ایمنایبصخ در روابا

ناشاویی

منجر میشود (.)Miller & Tedder, 2011, p.34-46
خشونت و تندی ا عوامال ساردی و دل دگای در روابا انناانی و خاانوادگی
است .حضرت علی

میفرماید:

ٍ
َ
ارق؛ شااتتریو چیااز خشااونت و درشااتی اساات» (لیثاای واساایی،
«أم ْا َح شَ اایء ال ْصا ْ
 .)119 ،1933ایشااااان ،دلزدگاااای و بیاااازاری را ویامااااد تناااادی و خشااااونت
برشمرده ،میفرماید:

اشیته .مو ساء خلقه َأعو َ ه الص لدیق و ل
تح ل
ااء
« َم ْو َخشنَ ْ
الرفیاقَ .م ْ
ت َع لریکته َأمْف ََر ْ َ
َّ
َْ
َ َّ
او َس َ
َ ْ َ َ
َخلقه م ََته مص ل
اح ه َو َرفلیقه؛ هرکه درشتخوی و باداختق باشاد و خشاونت ور د،
َ
مرد ا گرداگرد او بگریزند و هرکه تندخو و بداختق باشد ،دوستانخ کم شاوند»
(تمیمی آمدی،1933 ،

اما سجاد

.)831-832

نیز میفرماید:

ضا ْاألنْا ل
ل
ل
ل ل
ل
اس؛ ناارمخ و متیماات،
« لإنَّ اللا َ
ایو یا ْاؤنس ال َْو ْحشَ ا َة َو إنَّ ال ْیلَا َ یااوحخ َم ْو َ
رمندگی را ا میان بردارد [باعاث جاذِّ دیگاران شاود] و ساصتگیری و خشاونت،
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هنجارهای اختمی و ار شی ،در استحکا خانواده نقخ سا نده دارند .تاهد به لوا

بهجای همدلی ،رمندگی و دل دگی آرد [باعث فارار و نفارت دوساتان و اطرافیاان
گردد]» (ابو شا ه1111 ،ق،

.)831
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در دنیای امرو  ،با توجه به تیییر و تحوالت اجتماعی ،حضور گناترد ناان در
محی های مصتل با مردان نامحر (مانند بیمارستانها ،مراکاز تولیادی ،رساتورانها،
مراکااز علماای-وژوهشاای و )...و ویشاارفت فناااوری (فضااای مجااا ی و امکانااات
الکترونیکی) ،تاارضها و مشکتت خانوادگی افزایخ یافته است .تحوالت جدیاد،
امتضائات ویژهای دارد و راهکارهای استحکا بصشی به خانواده و کاهخ تاارضهاا
باید بادمت تدویو گردند (.)Gunderson & others, 2017, p.90-102
ایااو راهکارهااا بایااد توانااایی افااراد را باارای رویااارویی بااا مشااکتت رواناای و
مناائل خاانوادگی افاازایخ دهناد (2017, p.302

 .)Libin,هاادف واژوهخ حاضاار،

ت یااایو مهمتاااریو راهکارهاااای اساااتحکا خاااانواده ا چشاااماندا آمو ههاااای
استمی -اختمی و داناخ روانشناسای اسات .آگااهی ا باه راهکارهاای اساتحکا
خانواده ،التزا عملی به آنها و رف تاارضها ،به وایاداری خاانواده کماک میکناد
(.)Barasa & others, 2015, p.719-732
با رفاندیشی و تت در آمو ههای استمی ،اختمی و روانشناختی میتاوان باه
باضی ا راهکارهای اساسی استحکا خانواده دست یافت .ساؤال اصالی ایاو اسات
که مهمتریو راهکارهای استحکا خانواده ا چشماندا آمو ههای استمی-اختمی
و روان شناختی چینت؟ با تت در وژوهخهای انجا گرفته روشو شاد کاه واژوهخ
اخالق /چهلم /زمستان 1399

منتقلی در ایو باره صورت نگرفته است .در وژوهخ حاضار تاتز شاده باا تت ا و
میالاه در آمو ههای استمی و روانشناختی ،شماری ا راهکارهای مهام و اساسای
استصراج و استن اط شوند.
راهکارهای استحکامبخشی به خانواده
باارای استحکا بصشاایدن بااه بنیااان خااانواده ،راهکارهااای مصتلفاای را ماایتااوان ا
رفاندیشی در آمو ههای استمی ،اختمی و روانشناختی استن اط کرد .شماری ا
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ایو راهکارها ع ارتاند ا :

الف) اصالح الگوهای ارتباطی همسران

کمیت تاامل همنران نقخ سا ندهای در به ود رواب و استحکا نادگی
کیفیت و ه
آنان دارد .رواب کتمی ی ا و بهرهگیری ا وا ههایی که باعث ایجاد انار ی مث ات
در همناار میشااود ،نقااخ مااؤثری در ارتقااای ساایح ناادگی همنااران و افاازایخ
در رواب خانوادگی باه هنجارهاای ار شای مثال احتارا متقابال ،اظهاار مح ات باه
یکدیگر ،را داری ،امانتداری ،خنادهرویی ،گذشات ،فاداکاری و ...وای ناد باشاند،
روابیشان منتحکمتر و رضایتمندیشان ا ندگی بیشتر میشود .خانوادهدرمانگران
بر ایو باورند که تیییر الگوهای ارت اطی در مقاینه با دیگر عوامال ماؤثر در کااهخ
ناسا گاری ناشویی ،فراوانای بیشاتری دارد (وفاایی،1922 ،

 .)83-81الگوهاای

ارت اااطی سااالم و سااا نده ،ا مهمتااریو عواماال رضااایتمندی ناشااویی و الگوهااای
ارت اطی مایوِّ ،ا علال ایجااد مشاکتت ناشاویی و نارضاایتی اسات (احمادی و
فاتحی اده،1921 ،

.)181-111

میالاات نشان میدهند که عوامل مصتلفی ا جمله باورهاای ماذه ی و تاهادات
تحول الگوهای ارت اطی و خانوادگی تأثیرگذارند .باورهای
اختمی در شکلگیری و ه
مذه ی ،تاهدات اختمی و مانویت ،نقخ سا نده و ماؤثری در شاکلگیری الگاوی
ارت اطی سالم در میان آحاد جاماه (بهویژه همنران) دارد .تاهد به ضاواب اختمای،
دینی و حقومی ،ا عوامل اساسی در به ود الگوی ارت اطی سالم اسات و در افازایخ
میزان رضایت ا ندگی و استحکا خانواده نیز تاأثیر دارد؛ یارا عمال باه باورهاای
دینی و اختمی موجب اصتح ارت اط همنران ،افزایخ مشاارکت کتمای ،افازایخ
میزان شادکامی ،رعایت منائولیتهای خاانوادگی وکااهخ چشامگیر تاارضهاا و
اختتفااات ناشااویی میشااود و رضااایت ناشااویی و اسااتحکا خااانواده را به ااود

راهکارهای ایجاد استحکام در خانواده از چشمانداز آموزههای اخالقی – اسالمی و دانش روانشناسی

همبنتگی عاطفی آنان دارد .وژوهخهای مصتلف نشان میدهد که اگر ن و شاوهر

میبصشد ( .)Kim & others, 2004, p.3-17باورهای مذه ی و رعایت اختق دینی -
ا طریق رف تاارض ،ویشگیری ا وموع مشکل و ایجاد آشتی در روابا همناران -
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بااه به ااود رواب ا کمااک میکنااد .دیااو نیرویاای روانشااناختی اساات کااه باار نتااایج
ندگی اننانی تأثیر میگذارد؛ ساختار اعتقادی سا مانیافتهای است کاه ار زهاای
اختمی و ماناوی ،آییوهاا ،ع ادتهاا ،اعتقااد باه خادا یاا نیرویای برتار ،کتاِّهاا و
آمو ههای آسمانی را در بار میگیارد .ماذهب ،دساتورها و اساتانداردهایی را بارای
ندگی خانوادگی فراهم میکند ،ا تاارضهای اعضای خانواده میکاهاد ،موجاب
اننجا بیشتری در شصصیت و رفتارهای بیرونی افراد میشاود و میناۀ تاارضهاا را
کاااهخ میدهااد (وناااهی،1912 ،

 .)888-812التاازا حااداکثری بااه دسااتورهای

اختمی استمی در تاامال باا اعضاای خاانواده ،باهویژه باا همنار ،میناۀ بنایاری ا
تاارضها را ا بیو میبرد.
ب) رعایت شایستهساالری و همافزایی همدالنه در خانواده

خانواده ،اصلیتریو رکو جاماه و بنتر رشد فرهنگهای گوناگون است و میتواناد
بهتریو و کاملتریو شرای و مومایت را برای رشد و شاکوفایی اساتادادهای باالقوه
فراهم کند .برخورداری ا ویوند عاطفی ،رعایات حاریم شصصای افاراد ،احتارا باه
منزلاات و جایگاااه اعضااای خااانواده ،اتحاااد و هماادلی آنهااا و شاینتهساااالری ،ا
نشاانههای ممتاا یاک خاانواد منناجم و وویاسات (.)Olson, 2009, p.1111-1122
اخالق /چهلم /زمستان 1399

مشکتت خانواده ماماوالً دو گوناه اسات؛ مشاکتت ابازاری و مشاکتت عااطفی.
مشکتت ابزاری ماموالً به موضوعات رو مر ندگی مایوف اسات و بیشاتر جن اۀ
سصتافزاری دارد و عموماً به م ااحثی مانناد مادیریت ماالی ،تهیاۀ غاذا ،ووشاا

و

منااکو مربااوط اساات .مشااکتت عاااطفی بااه منااائل هیجااانی و احناساای و امنیاات
روانی خانواده مربوط است و جن ۀ نر افازاری دارد .خانوادههاایی کاه باا مشاکتت
ابزاری مواجهاند ،بهندرت میتوانند در رف مشکتت عاطفی ماؤثر عمال کنناد ،اماا
خانوادههایی کاه مشاکتت عااطفی دارناد ،ممکاو اسات در مواجهاه باا مشاکتت

48

ابزاری بهشاینتگی عمال کنناد .در بنایاری ا مناائل خاانوادگی ،هار دو مؤلفاه باا

کمیتهای متفاوت حضور دارند؛ یانی یاا مادیریت سااختاری و امتصاادی خاانواده
ه
مشااکل دارد یااا تاااامتت عاااطفی و روانشااناختی و یااا هاار دو .در خانوادههااای
ساااالم ،بیشاااتر مشاااکتت توسااا اعضاااای خاااانواده باااهطور ماااؤثر حلوفصااال
میشود (ساالریفر،1912 ،

.)81

شاینتهساالر نیا مندیم؛ یرا نظا خانواده بهمنزلۀ یک نهاد اجتماعی ،همانند هر نهااد
و سا مان دیگری ،نیا مند مدیریت و ره ری شاینته است .ساختار مادرت و کیفیات
کم و کیف عملکرد تکتک اعضای خانواده نقخ اساسی
تاامل اعضای خانواده در ه
دارد (.)Jory & Yodanis, 2006, p.1316
شاایو ماادیریت و ادار خااانواده بایااد بهگونااهای باشااد کااه اهااداف شااکلگیری
تحاول (رشاد) یناتی ،روانشاناختی و
خانواده ،نیا های اعضاای خاانواده و میناۀ
ه
مانوی آنان را در مقیاسی بهنجار و در حد انتظار تاأمیو کناد .ن و مارد در جایگااه
ارکااان اساساای ماادیریت و تحااول و وویااایی خااانواده ،نقخهااای کلیاادی و مهاام
خانواده را بر عهده دارند .در چشماندا استمی و در خاانواد م تنای بار گزارههاای
استمی و وحیانی ،نقخ ن و مارد بهگوناهای ترسایم شاده اسات کاه ا یاک ساو،
نقخها و وظایف ن و مرد ،همترا و متناسب با ظرفیتها و استادادهای آنان باشاد
و ا سوی دیگر ،باعاث تحقاق اهاداف خاانواده و مینهساا رشاد و بالنادگی هماۀ
اعضای خانواده شود.
در آمو ههای روایای و حادیثی ،باهویژه در ساصنان ویاام ر گرامای اسات

،

افزون بر اینکه توجه ویژهای به جایگاه نان و دختران شاده1و بار مراعاات منزلات و
کرامت نان تأکیاد گردیاده اسات ،8بارای هریاک ا ن و مارد جایگااه و منزلتای
ل
َ«.1ال ْ نَات حننَات و ال ْ ن َ ل
ل
ین َأل َع لو الناْ َم لة» (کلینی1113 ،ق ،ج:3
ون ناْ َمة فَإن ََّما یثَاِّ َعل َی ال َْح َننَات َو ْ
َ َ
َ َ
َ
ل
ل
ل
ل
ل
ِ
َ
َ
َ
َ
او ِهال َعل َیاک فَتک لر َم َهاا َو
م
اة
م
ا
ن
اک
َل
ذ
ن
أ
َم
ل
ا
َات
ف
ا
نا
ن
أ
و
ا
کن
س
َک
ل
ا
َه
ل
ا
ج
ل
ج
و
ز
ع
ال
ن
أ
َم
ل
ا
ت
ن
أ
ف
ة
ج
و
الز
ق
ح
ا
م
أ
ً
ً
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َْ َ
ه َ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ َ
ْ َ
َ «.8و َّ َ
َْ
َ
ت َ ْرف َق ب ل َها» (مجلنی1119 ،ق ،ج.)2 :31
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باارای داشااتو خااانوادهای منااتحکم و سااا نده ،بااه نظااا ماادیریتی بهنجااار و

.)3
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متناسب با شأن و نقاخ آناان متحظاه شاده تاا ضامو رعایات همتارا ی در منزلات
ار شی و اجتماعی آنان ،بنیان خانواده وایدار و منتحکم شود و روابا همناران نیاز
مودت باشد .بر اسااس گزارههاای اساتمی ،ن و مارد ،ارکاان
ضابیهمند و همراه با ه
اساسی خانواده هنتند و منزلتی برابار دارناد ،ولای باه دالیال مصتلاف و باا متحظاۀ
جوانب منئله ،منئولیت و مادیریت کاتن اماور خاانواده( باه فارض وجاود شارای
ال ) ،به مردان واگذار شده است و منئولیت ن در طول منئولیت مرد تایایو شاده
است .ویام ر است

میفرماید:

اه و هااو مناائول ع انْهم فَااال ْمر َأة راعلیااة علَاای َأه ا لل بیا ل
ل ل
ات
َْ َ
َ ْ
َ
الرجاال َرا ٍع َعلَاای َأ ْه ا لل بَیتا َ َ َ ْ
ْ َ
« َّ
باللها و ول ل
ْاد له َو هلای َم ْناؤولَة َعانْهم؛ مارد در م اال خاانوادهاز سرورسات و منائول
َْ َ َ
اسااات و ن سرورسااات اهلخاناااۀ شاااوهر و فر نااادان او و منااائول آنهاسااات»
(ورا 1111،ق ،ج:1

.)3

اندیشمندان استمی نیز متأثر ا تاالیم استمی ،بر ایو باورناد کاه سااختار تو یا
مدرت و ادار خانواده باید بهگونهای منیقای و بهنجاار و باا هادف حفا انناجا و
تقویت کارآمدی خانواده باشد .عتمه ط اط ایی با بهرهگیری ا آیۀ  91سور ننااء،1
مائل به مدیریت مرد در خانواده اسات و باا اشااره باه نکااتی ا نادگی اجتمااعی و
شرای ط یای و روانشناختی ن و مرد ،ایو امر را ت ییو میکند .ایشان دربار نقاخ
اخالق /چهلم /زمستان 1399
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همافزایی ن و مرد در خانواده میگوید:
«لزو شدت و مدرتمندی برای جنس مرد و لزو لیافت و رمت بیشاتر بارای جانس
ن ،امااری اساات کااه همااۀ ملتهااا ،کموباایخ بااه آن ماتقدنااد؛ بااهطوری کااه در
فرهنگهای مصتلف جهان ،هر شصص وهلوان و تنلیمناوذیر را "مرد" و هار شاصص
نر خو و تأثیروذیر را " ن" مینامند .دیو است ایو مانون ط یای را در تشری احکاا
موا بودن را بار عهاد مارد گذاشات .خداوناد باهجهت طاامتی کاه
خود وذیرفت و ه
مردان در اعمال ساصت و دشاوار دارناد و ا ساوی دیگار ،چاون شصصایت ناان،
 .1الرجال مَوامون عل َی الن ل
ناء بلما ف ََّض َل ِهال ب َ ْا َضه ْم َعلی ب َ ْا ٍ َو بلما َأنْفَقوا مل ْو َأ ْموال ل لهم .
َّ َ َ

موامیات را
احناسی و عاطفی است و اساس و سرمایۀ آنان رم هت و لیافت است ،ایو ه
به مرد داده است» (ط اط ایی ،1931 ،ج :1صص 211 ،821و .)213

آیت ِ هال جوادی آملی ماتقد اسات ن و مارد ا ارکاان خانوادهاناد و هرکادا ا
آنها بهدلیل شراییی که دارند ،وظایف و منئولیتهای متناس ی در خانواده بر عهده
دارند .او بر ایو باور است که تفاوتهاای موجاود در خلقات ن و مارد در راساتای
خود فامد آن است و همیو تفاوتها مینۀ جذابیت ایو دو را بارای یکادیگر فاراهم
میسا د و آنها را به هم ویوند میدهاد تاا هرکادا مکمال دیگاری باشاد (جاوادی
آملی،1921 ،

 .)812اگر همنران به نقخهای متناساب باا ویژگیهاای یناتی و

روانشااناختی خااود ملتااز باشااند و بااا هماادلی بااه همافزایاای در خااانواده بپردا نااد،
تاارضها به حدامل میرساد و اساتحکا خاانواده افازایخ مییاباد (ونااهی،1912 ،
.)811-81
ج) رفتارهای صمیمانه و همدالنه با همسر

صمیمیت و همدلی ( ،)empathyا مؤلفههایی هنتند که در ایجاد امید باه نادگی و
سااتمت رواناای (بهزینااتی رواناای )well-being :خااانواده و رواب ا

ناشااویی نقااخ

سا ندهای دارند .وژوهخ ها نشان می دهد که افزایخ صمیمیت و همدلی در تاامال
خااانوادگی ا عواماال سااا گاری ،رضااایتمندی و کااارآیی مضاااعف خااانواده اساات
( .)Rangarajan & Kelly, 2004, p.655-671امرو ه بهدلیل تاارضهاای ناشاویی و
ماضتت اجتماعی فراوان و وجود رهزنهای روانشناختی ورشمار ،اهمیت صمیمیت
و هماادلی مضاااعف اساات .محااور اساساای در فراینااد صاامیمیت ،در

و شااناخت،

وذیرز ،مدردانی ،همراهی با احناساات ،هنجارساا ی انتظاارات و افازایخ آساتانۀ
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تکمیل آنهاست؛ ا ایورو ،هریک ا آنان دیگری را واجد ویژگیهایی مییابد کاه

تحمل است .در تااملی که بر صمیمیت م تنی اسات ،وجایو تاتز میکنناد در
صحیحی ا نیا ها و انتظارات یکدیگر ویدا کنند ،به تاهدات خاود وای ناد باشاند ،باه
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هنجارهااای اختماای و اجتماااعی ملتااز شااوند ،رواب ا کتماای و غیرکتماای نیکااو
برمرارکنند ،به احناسات یکدیگر واکنخ متناسب نشان بدهند و در

صاحیحی ا

نیا ها و توماات یکدیگر داشته باشند .همدلی موجب میشود بتوانیم خاود را ا نظار
عاطفی و شناختی در جایگاه دیگران تصور کنیم و حاالت ذهنی ،درونی ،شناختی و
عاطفی-هیجانی دیگران را بهدرستی بفهمیم .همدلی ا عناصاری اسات کاه موجاب
کاااهخ ناااراحتی و افاازایخ امنیااات رواناای در همنااران میشااود و نااادگی را
وایدار میکند .لوساکو ( )Levesqueو همکاارانخ بار ایاو باورناد کاه سایح بااالی
همدلی در رواب

وجیو ویخبینیکنند مهارتهای ساا گاری و تواناایی مقابلاه باا

مشااکتت اساات و نقااخ سااا ندهای در افاازایخ رضااایتمندی آنااان دارد (رج اای و
همکاران،1912 ،

.)88-1

همدلی ،مینههاای اضایراِّ و نااآرامی روانشاناختی را کااهخ میدهاد و روابا
همنران را به ود میبصشد .همدلی و مواسات با همنر باعث تقویت رواب بیوفردی
و کاهخ تنخها میگاردد .در آمو ههاای اساتمی باه همادلی (مواساات) و در
عاطفی و شاناختی دیگاران توصایه شاده و آن را بهتاریو رفتاار دانناتهاند 1.در ایاو
آمو هها ،افزون بر رعایت همدلی در رواب بیو فردی ،التزا باه همادلی ا وظاایف
ایمانی و اختمی در تاامتت بیوفردی تلقی شده است و افراد به رعایت آن تشاویق
اخالق /چهلم /زمستان 1399
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و توصیه شدهاند .حضرت علی
و نیکی داننته است.

 ،همدلی و مواسات با دیگران را بهتریو احناان

8

د) قدردانی دوسویه و چشمپوشی از خطاها

لزو مدردانی ا تتز و لیف دیگران ،ماعدهای فراگیر است و در خاانواده اهمیات
بیشتری دارد .مدردانی ،هیجانی است که متوجه یاک عامال خاارجی میشاود؛ ایاو
ل
ل ل
ل
ل
ل ل
ال علی کل ح ٍ
َ ل ل
ال» (کلینی1113 ،ق،
َ
صاف النَّاس م ْو نَف ْنکَ ،و م َؤ َاساة ْاألَخل فی ِهالَ ،و ذکر ِه َ
َ « .1سید ْاأل ْع َمال إن ْ َ
ل
ان مواساة ْ ل
ل
اإل ْخ َوان» (تمیمی آمدی.)922 ،1933 ،
َ « .8أ ْح َنو ْاإل ْح َن َ َ

.)931

هیجان در وی منفاتی ودید میآید که فااخر ،بااار ز و باا مصاد نوعدوساتانه تفنایر
میشود .مدردانی بهمثابۀ یک فشارسنج اختمی عمل میکند و توجه افراد را به میزان
منفااات دریااافتی رو

انااه جلااب میکنااد (2008, p.281

 .)McCullough,ا تت ا در

آمو ههااای اسااتمی و روانشااناختی روشااو میشااود کااه ماادردانی در رواباا
میشااود ،ا یکاادیگر ماادردانی کننااد .سااپاسگزاری ،با تاااِّ عاااطفی مح اات و
خوزاختمی در روان آدمی است .هر اننانی بهط دوست دارد ا نیکی ،مح ات و
فداکاری دیگران مدردانی کند و در مقابل ،دوست دارد دیگران ا او مدردانی کنند.
اما صادق

میفرماید:

ل ل
یت؛ بهتریو نان شما نی است
ت َر َض ْ
َرت َوإ ْن من ل َا ْ
یت شَ ک ْ
أعیل ْ
«خیر ننائکم ال هتی إ ْن ْ
که اگار باه او چیازی دهناد [یاا باه او خادمتی کنناد] ساپاس میگویاد و اگار ا او
با گیرند ،راضی و خشنود میشود» (مجلنی1119 ،ق ،ج:111

.)891

مدردانی و سپاسگزاری هریک ا همنران ا دیگری و تحنایو وی ،بناا بار ماعاد
تقویت در شرطیسا ی کنشاگر ،1آناان را در انجاا کارهاای خاناه یاا بیارون خاناه
دلگر تر میکند .مدردانی ا حمات همنر (چه در وظایف الزامی ،چه در وظایف
غیرالزامی) ،عامل مهمی در تحکیم ویوند عاطفی همنران و عنصاری تاییوکنناده در
افزایخ دلبنتگی و عتمهمندی میان آنان است .ایو امر در عصر حاضر  -بارختف
نظا خانوادگی سنتی که ایفای وظایف بیرونی و درونای خاناه را ا وظاایف خاا
هرکدا ا همنران میداننت که باید آنها را بدون چشمداشات انجاا میدادناد -
اهمیتی دوچندان یافتاه و باا توجاه باه تیییار سااختار خاانواده ،همناران بیشاتر توما
مدردانی دارند .در گزارههای استمی توصیه شده ا خیا و اشت اه دیگاران بگاذریم.
چشمووشاای ا خیااای دیگااران ،بااهویژه در رواباا خااانوادگی ،آثااار تربیتاای و
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همنران باید دوسویه باشد؛ یانی هم ن و هم مرد باید در برابر کارهاایی کاه انجاا

 .1ایو ماعده ،یک اصل روانشناختی است که میگوید اگر اننان بهدن ال انجا دادن کاری تشویق شود ،احتمال اینکاه
آن کار را تکرار کند بیشتر است.
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روانشناختی و مانوی در وی دارد .میالااات تجربای نشاان میدهاد کاه مادردانی و
چشمووشی ا خیای یکدیگر با رضایت ا ندگی ،بهزیناتی روانشاناختی ،ایجااد
ویژگی عاطفی مث ت و همدلی رابیۀ مث ت دارد .مدردانی باعث افازایخ احناساات
مث اات و افاازایخ انگیاازز اجتماااعی وکاااهخ عاطفااۀ منفاای در همنااران میشااود
(آمابابایی و دیگران،1921 ،

.)21

باار اساااس وژوهخهااا ،بصشااخ در رواباا

ناشااویی و خااانوادگی سااا گاری

را تقویااات میکناااد ،رضاااایت ا نااادگی را ارتقاااا و تاارضاااات را کااااهخ
میدهااد .همچناایو ،عملکاارد همنااران را در خااانواده به ااود میبصشااد و احناااس
ار شمندی را افازایخ میدهاد (رج ای و همکااران،1912 ،

 .)88-1مادردانی ا

یکاادیگر باعااث افاازایخ احناااس ار شاامندی و مفیاادبودن در همنااران میشااود.
تشااکر ا خاادمات و تتزهااای همناار باعااث دلگرماای و افاازایخ خدمترسااانی
میگردد .ومتی همنران به تتزهای یکدیگر ارج مینهند و ا اشات اهات یکادیگر
گذشت میکنند ،رضایت و عتمۀ خود را به هم اعت میکنند و نشان میدهناد کاه
منزلت واالیی برای یکدیگر مائلاند؛ ایاو عملکارد در ایجااد رضاایت ا نادگی و
وایداری آنان نقخ بنزایی دارد.
هۀ) تأمین نیازهای جنسی -عاطفی همسر
اخالق /چهلم /زمستان 1399

یکی ا م احثی که با استحکا بصشی به خانواده ارت اط اساسی دارد و امرو ه باهدلیل
محرکات جننی فاراوان و تاأثیرات فضاای مجاا ی اهمیات مضااعف یافتاه ،تاأمیو
نیا های جننی و عاطفی ن و مرد در نظا خانواده است .نیا های جننی ا نیا هاای
فراگیر ،ورسود و لاذتبصخ اسات (ونااهی و جاانبزرگی،1913 ،

 .)812روابا

جننی ،عتوه بر تأمیو نیا های جننی و ینتی وجیو ،نیا های عاطفی آناان را نیاز
تأمیو میکند؛ یرا ومتی رابیۀ جننی وامای و عمیق برمارار میشاود ،در ضامو آن،
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رابیۀ عاطفی صمیمی نیز وجود دارد .ومتی همنران همآغوز میشوند و به برمارای

ارت اط جننی تمایل ویدا میکنند ،در کنار هم میخوابند ،یکدیگر را نوا ز و به هم
اظهار عشق و عتمه میکنند .ایو اظهاار مح ات و عتماه ،نقاخ یاادی در آراماخ
روانی آنان دارد؛ بهطوری که عدهای ا خانمها ارت اط عاطفی را باه ارت ااط جننای
ترجیح میدهند و حتی ارت اط جننی را بیشتر بهدلیل برآوردهشدن نیا هاای عااطفی
در آمو ههای دینی ،افزون بر اینکه به نیا های جننی -عاطفی توجه جدی شاده
و ایو نوع نیا ها ا لذیذتریو نامتهای الهی تلقی شده ،1به نقخ جننیت ( ن و مرد
بودن) در کمیت و کیفیت نیا های جننی و تفاوت در عوامل و شرای تحریاک ن
و ماارد اشاااره شااده اساات (وناااهی و جااانبزرگی،1913 ،

 .)812در گزارههااای

استمی ،افزون بر اینکه بر نقاخ مح ات و کانخوری عااطفی در تحاول شاناختی و
تأثیروذیری مارفتی بهطور عا اشاره شده است ،8ا گشادهرویی و مح ت بهمنزلۀ دا
دوستی و موجب انس یاد شده 9و مح ت ،کارآمادتریو ابازار بارای تأثیرگاذاری بار
دیگران مارفی شاده اسات؛ بارای مثاال« :شاما نمیتوانیاد دیگاران را باا اموالتاان باه
خود متمایل کنید ،بلکه میتوانید آنان را باا گشاادهرویی و مح ات باه خاود متمایال
(عتمهمنااااد) سااااا ید» (کلیناااای1113 ،ق ،ج:8

 .)119عواطااااف ،در رواباااا

خانوادگی و اجتماعی دارای اهمیت و جایگاهی ویژه است و در آمو ههای دینی نیز
به تقویت آن سفارز شده است؛ ویام ر گرامی است میفرماید:
« َعودوا ملوبَکم الرمَّة؛ دلهای خود را به نرمی و مهربانی (عاطفهداشتو) عادت دهید»
(مجلنی1119 ،ق ،ج:31

.)21

بر اساس وژوهخها ،همنرانی که رواب جننی میلوبی دارند ،رضایتخاطرشان
رد درخواساتهای جننای مارد ا
ا ندگی بیشتر است .همچنیو ،اث اات شاده کاه ه
« .1اَل َذ االَشْ ل
یاء مضاجل َاة النهناء» (حرعاملی1111 ،ق ،ج.)89 :81
ل ل
ل
ل
َ
َ
اء لإل ََیها» (همان ،ج:13
« .8ط َات ال ْقلوِّ َعل َی حب َم ْو أ ْح َن َو إل ََیها َو بی ْ َم ْو أ َس َ
المودة» (مجلنی1119 ،ق ،ج.)133 :31
« .9ال شاشة ح الة
ه
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میخواهند (آذربایجانی و همکاران،1922 ،

.)888

.)121
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سوی همنر ،آشفتگی یاد مرد را به همراه دارد (بناتان،1911 ،

 .)128میالااات

نشان میدهد که 11درصد ا اختتفاات خاانوادگی و ناشاویی ناشای ا مشاکتت
رواب جننی است و حدود 82درصاد نیاز باه عللای باا روابا جننای ارت ااط دارد
(جدیری،1923 ،

.)38

وژوهشگران تصمیو دهاناد کاه  21درصاد اختتفاات خاانوادگی و ناشاویی باا
نارضااایتی جنناای ارت اااط اساساای دارد؛ بهگونااهای کااه 31-21درصااد طتقهااا و
11درصد خیانتهای جننای ناشای ا نارضاایتی جننای دانناته شاده اسات .به اود
روابا جنناای میتوانااد سااتمت رواناای ،عاااطفی و حتاای ینااتی وجاایو را ارتقااا
بصشد و وایداری رواب خانوادگی و ناشویی را افزایخ دهد (رحمانیان و همکاران،
،1913

.)31-32

تحقیقااات نشااان میدهااد رضااایت جنناای در وایااداری ناشااویی نقااخ دارد و
نارضااایتی جنناای باعااث گاارایخ بااه فحشااا و بیعفتاای و سااردی رواب ا میگااردد
(جدیری،1923 ،

 .)38-33تأمیو رضایت جننی همنر ا یک سو ،مینۀ انحراف

او را مندود میکند و ا ساوی دیگار ،باعاث افازایخ لاذت و رضاایت و احنااس
ار شمندی و جذابیت در همنر میگردد.
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و) ارتباط حداقلی با جنس مخالف (چه در محیط واقعی ،چه در فضای مجازی)

الگوهااای ارت اااطی ناسااالم بااا جاانس مصااالف ،مینهسااا تاارضهااای خااانوادگی و
وسوسههای شهوانی میگردد (احمدی و فاتحی اده،1921 ،

 .)181-111تاهد به

ضواب اختمی و هنجارهای رفتاری در تاامل با جنس مصالف ا عوامل اساسای در
به ود الگوی ارت اطی سالم است و در رضایت ا ندگی و اساتحکا خاانواده تاأثیر
دارد .امرو ه افزون بر ارت اط با جنس مصالف محی های واماای  ،ارت ااط در فضاای
مجا ی نیز میرح است .مهمتر اینکه ارت اط مجا ی با صرف حادامل ومات و هزیناه
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مهیا میشود و بهآسانی مابلدسترسی است .همنرانی که در تاامل با جانس مصاالف

(نامحر ) ،ورهیزکاری کافی ندارند ،در مارض وسوساههای شاییانی و بیرغ تای باه
همنر خویخ مرار دارند.
مهمتریو مصداق هنجارهای اختمی در رابیه با جانس مصاالف (چاه در محای
وامااای ،چااه در فضااای مجااا ی) ،رعایاات تقااوی و عفاات ،ورهیااز ا گفتگوهااای
است .بنیاری ا خیانتهای جننی و رواب فرا ناشویی در عاد رعایت هنجارهاای
استمی در رواب با جنس مصالف ریشه دارند .رعایت چارچوِّهاا در روابا

نو

مرد نهتنها باه ویشاگیری ا آسایب روانای ناان و ماردان کماک میکناد ،در حفا
سااتمت اختماای و خ اانوادگی نیااز مااؤثر اساات .محاای مصااتل میتوانااد آرا آرا
حناسیت نان و مردان را دربار جنس مصالف تیییر دهاد و موجاب تارویج ناوعی
بیم االتی شود (آذربایجانی،1928 ،

.)893-899

با توجه به محر های ورجاذبهای که دو جنس بهطور ط یای برای ورود به دنیای
یکدیگر دارند ،اختتط ن و مرد (به انحاء مصتلف) در محی های عماومی و غیاره،
آبشصور بنیار مناس ی برای رشد تمایتت شهوانی و کامجوییهای حرا و بیرغ تی
به همنر است .ومتی یک ن یا یاک مارد باهطور مکارر باا جانس مصاالف ارت ااط
کتمی یا تصویری دارد و در ایو ارت اط حدود شرعی و اختمی را رعایت نمیکند،
میااً احناس نیا کمتری به برماراری ارت ااط عااطفی و کتمای باا همنار ماانونی و
شرعی خویخ میکند؛ لذا مینۀ اختتف ،طتق عاطفی و خیانت در خانواده افزایخ
مییابد .یاک میالااۀ تی یقای کاه در  33کشاور صاورت گرفات ،نشاان داد هرچاه
اختتط ناان و ماردان در جامااه بیشاتر باشاد ،میازان طاتق و آسایبهای اختمای
افزایخ مییابد (بنتان،1911،

.)121

مجاااورت و نزدیکاای مکااانی (وامااای یااا مجااا ی) موجااب ارت اااط مکاارر
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غیرضروری با نامحر  ،عد اختتط با نامحر و مهار نگاه در رابیه با جانس مصاالف

میشود و ارت اط بیوفردى مکرر ماموالً باه جاذباه مایانجاماد (آذربایجاانی،1928 ،
 .)893-899اگر ایو مجاورت و متماتهای مکرر با ت ادل عاطفی هماراه باشاد،
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دلبنتگی عاطفی نیز به وجود میآید .ال ته دلبنتگی عاطفی در ناان باهدلیل مویباودن
عواطف در آنان ،مضاعف است (.)Barrett & Bliss-Moreau, 2009, p.649-658
اماارو ه فضااای مجااا ی (اینترناات ،ایننااتاگرا  ،تلگاارا و )...ا منئلهسااا تریو و
آسیب اتریو عناصر در خانواده – باهویژه بارای کناانی کاه آگااهی کاافی ا ایاو
عرصه ندارند – محنوِّ میشود.
در آمو ههای استمی ،رعایت عفت و وا دامنی ا ویژگیهای مؤمنان راساتیو
مارفی شده است 1.مرآن کریم ،حضرت مریم را الگوی وا دامنی بارای ن و مارد
مارفی کرده و یکی ا مایارهای ار شمندی ن را وا دامنی داننته است 8.حضرت
علی

یکی ا مصادیق ورهیزکاری و مهار نفس را رعایت عفت و واا دامنی در

مواجهه با جنس مصالف بیان فرماوده و باه رعایات واا دامنی و حفا حریمهاا در
تاامل با جنس مصالف توصیه کرده است 9.در گزارههای دینی ،مر بندیهای جادی
برای تنظیم رواب عاطفی-جننی و محدودکردن آنهاا باه همنار ماانونی و شارعی
شده است .است وجود هرگونه رابیۀ عاطفی-جننی خارج ا چاارچوِّ ا دواج را
تادی و نابهنجاری میداند (مؤمنون .)3 :ویام ر گرامی اسات  ،بیعفتای را مهمتاریو
عامل سقوط مانوی و غلییدن به دو خ مارفی فرموده اسات 1.در آمو ههاای دینای،
ضمو اینکه به جایگاه و اهمیت حیا ورداخته شده ،2بر نیکویی و رجحان حیا و عفات
در نان تأکید شده است 3.مراعات عفت و وا دامنی در تاامل با ناامحر باه نفا و
اخالق /چهلم /زمستان 1399
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مصلحت نان است 3و دلهای آنان را به واکی رهنمون میکند.
ل
ون (مومنون.)2 :
یو ه ْم للفروجل له ْم حافلظ َ
َ .1وال َّذ َ
ت علمر َ ل
ت ف َْر َج َها (تحریم.)18 :
صن َ ْ
َ .8و َم ْر َ
ان ال َّتی َأ ْح َ
یم ابْن َ َ ْ َ
« .9المتَّقون اَنف َنهم َعفیفَة» (خوانناری ،1933 ،ج.)118 :3
ل ل
ار األجوفان :ال َیو والفَرج» (کلینی1113 ،ق ،ج:8
« .1أکثَر ما تَلج بله ا همتی الن ه َ
اإل ل
ل
ل ل
یمان فلی ال َْجنَّة» (نوری1112 ،ق ،ج.)131 :2
یمان َو ْاإل َ
« .2ال َْحیاء م َو ْ َ
« .3ال َْحیاء َح َنو ل َکنَّه فلی الن َناء َأ ْح َنو» (دیلمی1118 ،ق ،ج.)119 :1
ینت َ ْافلف َْو َخیر ل َه َّو (نور.)31:
َ .3و اَ ْن ْ
ل
ل
کم َو ملوب ل له َّو (احزاِّ.)29 :
کم اَطْ َهر لقلوب ل ْ
 .2ذل ْ

.)31

2

رعایاات هنجارهااای اختماای در رابیااه بااا جاانس مصااالف ،مینهسااا سااتمت و
استواری خانواده است و اعتماد بیو وجایو را افازایخ میدهاد 1.عفااف ا عوامال
مصونیتبصخ به ناان و ماردان اسات 8.خیانات ناشاویی یکای ا عوامال مهام در
اختتفات خانوادگی به شمار میآید (ابوبابویه1119 ،ق ،ج:1
رعایتنکردن عفت عمومی مرت

 )932که ماموالً با

است .در است حتی رابیاههای عااطفی-جننای

عاااطفی -جنناای باایو ن و ماارد نااامحر ممنااوع اساات (حرعاااملی1111 ،ق ،ج:81
)111؛ یرا ایوگونه رواب به تاامل عاطفی ن و شوهر و صمیمیت آناان آسایب
میرساند .ویام ر اکر

میفرماید:

«للک لل ع ْض ٍو مل لو اب ْ لو َاد َ َحظه اً مل َو الزنا فَال َْایو ل نااه الن َّظَ ار؛ بارای هار عضاوی ا آدمای
سهمی ا ناسات؛ ناای چشام ،نگااهکردن باه ناامحر اسات» (مجلنای1119 ،ق،
ج:111

.)92

مهمترین پیامدهای عدمالتزام به هنجارهای اخالقی و جنسی
وای ندن ودن به هنجارهای اختمی در رابیه با جنس مصالف و تأمیو نکاردن نیا هاای
جننی و عاطفی همنران ممکو است ویامدهای تلصی در وی داشته باشد .شاماری ا
مهمتریو ایو ویامدها ع ارتاند ا :
یک) روابط فرازناشویی (خیانت جنسی)

رواب فرا ناشاویی (خیانات ناشاویی )Infidelity :باهمانی داشاتو رابیاۀ جننای یاا
رابیااۀ عاااطفی و دوسااتانۀ ناهنجااار و ونهااانی بااا فاارد دیگااری بااهجز همناار اساات
( )Guitar & others, 2016, p.1-13و یکای ا ویامادهای بیتاوجهی باه توصایههای
ل
ل
ف َعل َی له َّو مل ْو اَبْصا لرهل َّو ب ل لحجابلک الیاه َّو ،فَال َّن لش َّده ال لْح ل
َهاو ملاو
َ « .1واکف ْ
جاِّ اَبْقی َعل َی لهو (فإ َّن ش َّدة الحجاِّ َخیر ل َاک ول َّ
َ
ل
بأشد مو دخول َمو ال یوث َق به علی له َّو» (حرعاملی1111 ،ق ،ج.)32 :81
َیس خروجه َّو ه
االرتیاِّ) ول َ
 « .8ل
صیانَه ال َْم ْرا لَه اَن ْ َام للحاللها» (نوری1112 ،ق ،ج.)822 :11
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جزئی مانند نگاهکردن باا میال جننای (ناور ،)91-91 :تمااس بادنی و گفاتوگوی
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اختمی در تاامل با جنس مصالف به شمار میآید .وایاداری و اساتحکا خاانواده ا
عوامل و مؤلفههای مصتلفی متأثر است کاه یکای ا مهمتاریو آنهاا ،تاهاد و التازا
جدی به امتضائات ویمان ناشویی و ورهیز ا خیانت اختمی-جننی است (عینینژاد
و بامری،1912 ،

.)813-121

رویآوردن به خیانت جننی بهمانی نق

ویمان ناشاویی اسات و گناتر آن ا

گفتوگوی عاطفی و ونهانی (در فضای وامای یا مجا ی) تا ارت اط جننای فیزیکای
را در بر میگیرد .خیانت

ناشویی (infidelity

 ،)maritalیکی ا عامل مهم فروواشی

نظا خانواده و طتق است .یکی ا مؤلفههای مهام و تأثیرگاذار در کااهخ خیانات
ناشویی ،التزا به هنجارهای اختمی و تاهدات دینی است .در وایاداری و موفقیات
روابااا خاااانوادگی و ناشاااویی ،ساااه عنصااار نقاااخ تاییوکنناااده دارناااد :تاهاااد
( ،)commitmentجاذبه ( )attractionو تفاهم ( .)agreementتاهد ناشویی ،مهمتریو
و مویتریو عامل در وایداری و استحکا خانواده است (یوسفی و همکااران،1913 ،
 )31-13کاه ساه سااحت دارد :تاهاد شصصای (commitment

 ،)personalتاهاد

اختمی ( )ethical commitmentو تاهد ساختاری ( .)structural commitmentتاهاد
شصصی بهمانی عتمه و تمایل فرد به ادامۀ رابیۀ ناشویی م تنی بر جاذباه ،مح ات و
تکریم متقابل است.
ایو تاهد تلقیهای فرد را دربار همنار خاود و اهمیات رابیاۀ ساالم باا او نشاان
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میدهد .تاهد اختمی یانی التزا به هنجارهای اختمی در رابیه با همنار ،التازا باه
ادامۀ ندگی با او و رعایت منزلت و کرامت اننانی او .تاهد ساختاری یانی همنران
بهدلیل التزا به ساختار فرهنگی و اجتماعی و هنجارهای خانوادگی و چارچوِّهای
سنتی حاکم بر خانواده باید به تاهدات خویخ وای ند باشاند و انتظاارات اطرافیاان را
متحظه و رعایت کنند (.)Tang & Curran, 2012, p.1598-1622
وژوهخهای مصتلف دربار علل ایجاد رواب فرا ناشویی ،به دالیل و مؤلفههایی
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دساات یافتهانااد کااه مهمتااریو آنهااا ع ارتانااد ا  :نارضااایتی جنناای همنااران،

کمرنگشدن شکاف جننیتی نیروی کار ،فاالیت در محی های مصتل

غیرعفیفاناه

و نگرزها و رفتارهای سهلانگارانه و بهدور ا عفت (کاهخ حیاا و واا دامنی) باا
جنس مصالف (عینینژاد و بامری،1912 ،

.)813-121

نان بهدلیل ظرفیت عاطفی ویاژه و تواناایی خاا

 ،)Robbinsباه مح اات بیشااتری نیااا دارنااد.

تأمیونکردن نیا های عاطفی -جننی همنران ،بهویژه نان ،یکی ا عوامال مهام در
خیانت جننی است .در عصر حاضر ،مینههای تأمیو نیا جننی و عاطفی ن و مارد
در بیرون ا خانه به روزهای گوناگون فراهم است .لذا ضرورت دارد نان و مردان
به تأمیو نیا عاطفی و جننی همنار خاویخ توجاه ویاژه داشاته باشاند و میناههای
شکلگیری انتظارات غیروامای و محرکات جننی (بهواسیۀ ماهواره ،فضای مجا ی
و )...را ایجاد نکنند.
دو) دلزدگی زناشویی

خانواده بهمنزلۀ فراگیرتریو نهاد اجتماعی ،ا ارکان اساسای جامااه اسات و باهدن ال
تحقق فرایندی باهنا ا دواج شاکل میگیارد ( .)Hamidi, 2009, p.32-45دل دگای
ناشویی ( )marital burnoutیکی ا مشکتت مهم در رواب خانوادگی و ناشاویی
است که ماموالً بهدن ال تحققنیافتو رؤیاهاا ،انتظاارات ،آر وهاا و نیا هاای روانای-
عاطفی وجیو به وجود میآیاد .باهطور ط یاای ،ومتای ن و مارد امادا باه تشاکیل
خانواده میکنند ،انتظارات (وامای یا غیروامای) و خواستههایی دارند که چاه بناا باا
ناکااااامی روبااااهرو میشااااوند و در نتیجااااه ،ممکااااو اساااات دچااااار دل دگاااای
ناشویی(سرخوردگی ،عد صمیمیت ،عد دلبناتگی عااطفی ،ساردی روابا و)...
شوند (مهدویانفرد و همکاران،1919 ،

.)193-188
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اسااتمرار آن (& Judge, 2015, p.107

در بارو هیجاناات عااطفی و

دل دگی ناشویی  -بهمانی کااهخ تادریجی دلبناتگی عااطفی ،کااهخ عتماه،
عد لااذت ا همناار و ایجاااد یااک حالاات فرسااودگی جناامی ،هیجااانی و رواناای
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( - )khodabakhshi & others, 2014, p.175-182به فرسودگی جنمی ،روانشناختی
و کاهخ هیجان و انگیزه در همنران منجر میشود و ادامۀ ندگی را سصت میکند.
عواملی که با دل دگی ناشویی رابیۀ مانیداری دارند ،ع ارتاند ا  :نگرز منفای
به نادگی ،انتظاارات غیروام بیناناه ،خشاونت ،عد صامیمیت ،عصا یت ،کژکااری
جننی همنران (خیانت جننی) و بدخلقی .وژوهخها نشان میدهناد کاه دل دگای
ناشویی در نان بیشتر ا مردان اسات و متییرهاای خاانوادگی بیشاتریو نقاخ را در
دل دگی ناشویی دارند (مهدویانفرد و همکاران،1919 ،

.)193-188

ز) صداقت و اجتناب از نقشهای ریاکارانه و تصنعی
صدامت و راستی ا مهمتریو راهکارهای ایجاد استحکا در رواب همناران اسات.
صدامت ا جمله صفاتی است که ا طریق تصادیق ماول باا فاال و تیاابق گفتاار باا
رفتار (مصیفوى ،1931،ج:3

 ،)819مینهسا اعتماد طارفیو میشاود و تاامال را

وایدار میکند .در گزارههای استمی ا صدامت و ستمت رفتار به نیکی یااد شاده و
واااداز عظیماای باارای آن متحظااه شااده اساات 1.صاادامت ،فضاایلتی اختماای و
کمال ذومراتب با م نا و باار ار شای مهام تلقای شاده اسات .ا نگااه اسات  ،درون،
سرچشمۀ بیشتر ناهنجاریهای اختمی است .صدامت و روراستی یکی ا اباااد مهام
اعتماد است و اگر افراد صادمانه و بهدور ا ریاکاری باا هام تاامال و ارت ااط داشاته
اخالق /چهلم /زمستان 1399

باشااند ،عملکاارد آنااان به ااود مییابااد و فضااای روانشااناختی اطمینانبصشاای شااکل
میگیرد (.)Tan & Tan, 2000, p.253
ریاکاری و دورویی که نقیاۀ مقابال صادامت و راساتی اسات ،ا اعتمااد متقابال در
خانواده میکاهاد و فضاای روانشاناختی و خاانوادگی ما هم و بدبیناناهای را شاکل
میدهد .صدامت و راستی ،نقخ ساا ندهای در خاانواده دارد و ا مهمتاریو عناصار
ایجاد اعتماد در رواب همنری است .اعتماد ،ودیدهای بنیار مهم در رواب بیو افراد
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ل
ل
ل ل
لل
یما (احزاِّ.)92 :
الصادم َ
یو َو َّ
َ .1و َّ
الصادمَاتَ ...أ َع َّد َّال ل َه ْم َمیْف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظ ً

است که بر عملکرد افراد تأثیر میگذارد و تنخهاا و تاارضاات را کااهخ میدهاد
(رستگار و همکاران،1913 ،

.)21-83

شااماری ا نتااایج شاااخص و مهاام صاادامت و راسااتی ا چشااماندا اسااتمی
ع ارتاناااد ا  :مح وبیااات ،مورداعتماااادبودن ،خوزناااامی و هی تداشاااتو و 1....در
بیاعت ااااری ،عاااد اطمینان و نااااموثقبودن مارفااای شاااده اسااات 8.تأمااال در ایاااو
گزارهها و دیگر گزارههایی که دربار راستی و صدامت وجود دارد ،نشاان میدهاد
صاادامت و راسااتی در رواباا خااانوادگی اجتناِّناوااذیر اساات و باعااث ایجاااد
اطمینااان ،اعت ااار ،تاادبیر و حرفشاانوی میگااردد .ن و شااوهر بایااد در رواباا
خاااانوادگی باااه صااادامت و راساااتی ملتاااز باشاااند و ا دورویااای ورهیاااز کنناااد.
دورویی و عد صدامت باعث بیاعتمادی همنر میشود و وایههای ندگی را سنت
و متزلزل میکند.

اس ل ََدیک َأن ْیَ قَهم بلالص ْد لق؛ یکت لنب الصادق ب ل ل
ادقَ ل َمکر جل لیل؛ ل لیکو َأوث َق الن َّ ل
 « .1لإ َّن الص ل
صدمل له ث ََتثاً :ح ْن َو الثق لَة ب ل له َو
ْ ْ
َ َ
ْ
َ َ
َّ
ه
ال َْم َح َّ َة لَه َو ال َْم َهابَ َة َعنْه» (تمیمی آمدی.)881-811 ،1933 ،
َّت الثقَة بله،ل
ْکذ لِّ مَل ل
کذبه ل َم یص َّدقْ  ،مو ع لر َف بلال ل
َت ل َهجته ،مو کثر ل
« .8ال ْکذَّ اِّ مت َّ َهم فلی م َْول ل له َو لإ ْن مَ لو ْ
َ ْ
ْ َ
یت ح َّجته َو َص َدم ْ ْ َ َ ْ َ
ْکذ لِّ ل َم یق ْ ل ل
مو ع لر َف بلال ل
ص ْدمه» (همان.)881 ،
َ ْ
ْ َ ْ
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گزارههاااای دینااای ،درونگاااو بهشااادت ماااذمت شاااده و درونگاااویی ا عوامااال
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نتیجهگیری
بااا تت ا و رفاندیشاای در آمو ههااای اختماای ،اسااتمی و روانشااناختی میتااوان
گفت مهمتاریو راهکارهاای اساتحکا و وایاداری خاانواده و کااهخ تااارض بایو
همنران ع ارتاند ا :
 .1ابتنااای رواباا همنااران باار اختقمااداری ،صاامیمیت ،هماادلی ،تکااریم و
چشمووشی ا خیای یکدیگر؛
 .8التاازا هریااک ا همنااران بااه نقخهااا و وظااایف متناسااب بااا ویژگیهااای
ینتی و روانشناختی و التزا به نقخهاایی کاه در آمو ههاای اساتمی بارای آناان
مالو شده است؛
 .9رعایت ورهیزکاری و وا دامنی در تاامل با جنس مصالف و ناامحر و اکتفاا
به ارت اط حداملی و ضروری؛
 .1ورهیز ا ارت اط کتمی و نگارشی ،با جنس مصالف در فضای مجا ی؛
 .2صدامت و یکرنگی در خانواده و ورهیاز ا نقخهاای فریبکاراناه ،نمایشای و
ریاکارانه؛
 .3وای ندی به مانویت ،اختق استمی ،واا دامنی ،ادِّ ،فاداکاری و همافزایای
در رواب خانوادگی؛
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 .3اظهار مح ت و مهرور ی کتمای و رفتااری باه همنار و ورهیاز ا خشاونت و
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 .2در
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روانشناختی و اجتماعی او.
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