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 (سوره روم 21آية ) قرآن ديدگاه از خانواده عملکرد مقايسة

 اراک شهر غيرمتقاضي زنان و طالق متقاضي ميان زنان در

 
 باطبائي، ايرانکارشناس ارشد مشاورة خانواده دانشگاه عالمه ط/  الهه سليمي e_salimi84@yahhoo.com 

 راناستاديار گروه مشاورة دانشگاه عالمه طباطبائي، اي/  محمد كالنتركوشه

 mahmoud.golzari@gmail.com شناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبائي، ايراندانشيار گروه روان/  محمود گلزاري
 10/5/1394: پذيرشـ  27/12/1393: دريافت

 چکيده

رانـي مسـماان اي اين پژوهش، شناسايي وضعيت هويت معنوي ادراک شده، در اوايل بزرگسالي ميـان دانشـيويانهدف 
ن انتخـا،، و بـه سـا  از دانشـگاه تاـرا 29تـا  18دانشـيوي  20گيري نظري، منظور، از طريق روش ناونهاست. بدين

رح کيفـي مبتنـي بـر طـ وسيمة مصـاحبه عايـق وبه ها، صورت انفرادي، مورد مصاحبه قرار گرفتند. تيزيه و تحميل داده
به پـنج موولـه  رگسالي راتوان وضعيت هويت معنوي، در اوايل بزاي انيام شده است. نتايج نشان داد که مينظريه زمينه

طرت، ديـن؛  فن اعاا ، هاي شناختي معنويت )اعتواد به قدرت متعالي، هدفاندي هستي، جبراانتخابي توسيم کرد: هسته
  محاسـبه و رسـالت ارزشـي  -ياي با خدا، ائاه، ديگران، خود، طبيعت؛  رفتـار اخالقـابطة متعالي با عناصر )تعالي رابطهر

ا جاـان هسـتي، بـاآگاهانـه نتوان گفت: هويت معنوي نوعي برقراري ارتباط آگاهانه يا ها، ميسنن ديني. با توجه به داده
قـي ارزشـاند، فتار اخالفته در ذهن است که منير به انتخا، پويا و عامل رهاي شناختي متعالي شکل گرمبتني بر هسته

 شود.هدفاندي حيات و تعاد به سنن ديني مي

 اي.هويت معنوي، اوايل بزرگسالي، نظريه زمينه ها:كليدواژه
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 مقدمه

 سسـت و ادههاي جوامع انساني، خانواده و مسائل مربوط به آن است؛ زيرا اگر خـانوترين دغدغهاز مهم

يامـدهاي يابـد  از جملـه  لرزان باشد، اين سستي و تزلزل به ميزان وسعت قلمرو خـانواده گسـترم مي

شـااختي اناست  در بررسي علت طالق، افزون بر عوامل اجتماعي و رو« طالق»سوء تزلزل در خانواده، 

، ص 1377روخاني، ؛ سـا1389؛ يوسفي و همکـاران، 2003همکاران،  و ؛ ميلر2000لونسون،  و )گاتمن

 عملکـرد در رمـث  عوامل تالشاد خانواده درمانگران در از بسياري رو،اين(، عملکرد خانواده است  از59
 در(  1391 و همکـاران،بيرامـي ) کااد تأمين را خانواده رواني سالمت بتواناد تا کااد شااسايي را خانواده

عـادل ت حفـ  و برقـراري براي مشترکي تالم وادهخان شود: عملکردمي گفته «خانواده عملکرد» تعريف

 بـا يدر همـاهاگ توانـايي بـه خـانواده عملکـرد(  11، ص 1387  اـايي و همکـاران،) است خانواده در

 رعايـت انضباطي، الگوهاي اعمال در موفقيت و بين اعضا همبستگي ها،تعارض و تضادها حل تغييرات،

 خـانواده نظـا  کـل از حفاظـت با هدف نهاد اين بر حاکم لاصو و مقررات اجراي افراد، بين و مرزِ حد

  (1383 کديور و همکاران،)است 
 سـاختيمـيالن، الگـوي گونـاگوني از جملـه الگـوي سيسـتمي هـاي ، الگوکارکرد خـانواده ةدربار

و  اولسـون، الگـوي چاـد مصتتـاتي مسـترمكرفتـاري راهبردي هـي لـي، الگـوي هاي الگو ،مياوچين

؛ 15، ص 1384؛ مياوچين و فيشـمن، 1383)بهاري و صابري،  ارائه شده است بيورزگوي و ال همکاران،

انـد کـه نشـان داده ي زيـاديهـا ژوهش  (73، ص 1382؛ بـارکر، 1385محمدي و ملك خسروي، زاده

 القو طـ زناشـويي ياهتعارضرضايت زناشويي، صميميت زناشويي،  عملکرد خانواده در ايجادکيفيت 

 ( 2012؛ الکرناوي، 1391 ور و همکاران، ؛ بصشي1391ري گيوي و همکاران، )قم مث ر است
اي، ر جامعـههدر کاار الگوهاي ارائه شده از عملکرد خانواده، ساجش و ارزيابي عملکرد خانواده در 

از و ايراني نيـز  رو، زندگي در جامعة اسالميطلبد  ازاينابزاري مبتاي بر فرهاگ و عقايد آن جامعه را مي

 ال اسـ تعـاليم  نمايداين قاعده مستثاا نيست و وجود الگويي مبتاي بر فرهاگ و عقايد آن را ضروري مي

 اخالقـي والزامـي  هايتوصـيه آنهـا، متقابـل هايمسـووليت و خـانواده اعضـاي روابط چگونگي دربارة

 ( 55، ص 1388 فر،ساالري)دارد  اساسي نقش خانواده هاي ايه تحکيم در که دارد فراواني

 کـه در کاـدمي بيـان را اصـولي متکامل، و  ويا، خوشبصت، خانوادة يك انسان به رسيدن خداوند براي
[ جاس] از شما براي که است اين او، هاينشانه از و»گرفت:  سورة رو  مدد 21 آية از توانمي مطلب، تقرير

 براي کار، اين در آياه هر نهاد  مهرباني و ستيدو شما ميان و گيريد، آرا  بديشان تا بيافريد همسراني خودتان
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اصـل  دو بـا خـانواده اسـا  شـوهر و و زن نياز مورد آرامش .«هاستعبرت و هانشانه بياديشاد کهمردمي

است  باابراين، سه عملکرد خانواده از ديدگاه قرآن کـريم در سـورة رو  را  شده تأمين «رحمت» و «مودت»

 هاي مذکور، توجه شده است به مثلفه 1دانست که در جدول « متسکون، مودت و رح»توان، مي

 تـأمين زا کـرده، بررسـي را آنهـا ميـان  يونـد و زن و مـرد آفـرياش مزبور مسولة در آية کريم قرآن

 آيـه، ايـن در خداونـد  اسـت کرده ياد آنها آفرياش هدف از به عاوان مرد و زن رواني -عاطفي نيازهاي
(  الَيهَـا سکُاُوالِتَ)برسد:  سکونت به تا شد آفريده او همسر نفس يك از است که دهکر بيان را واقعيت اين

در مقابـل  (، استقرار و  بوت است که250، ص 1366معااي آرا  گرفتن )بادر بيگي، در لغت، به« سکن»

، شـود )متـطفويگيرد و اين شامل استقرار و  بوت مادي و معاوي، ظاهري و باطاي ميحرکت قرار مي

سـکن »؛ زيـرا «لتسکاوا عاـدها»فرمايد: و نمي« لتسکاوا اليها»فرمايد: (  خداوند مي189، ص 5، ج 1360

 ظـرف مکـان اسـت و بـراي اجسـا  آورده« عاـد»رو که کلمـة رساند، ازآنرا مي سکون جسمي« عاده

رو، ايـناز(  110، ص 25تا، ج شود )رازي، بيو روحي مي شامل سکون جسمي« سکن اليه»شود  اما مي
 مـرد، و زن ميـان زناشـويي  يونـد چراکـه شود؛مطلق است و شامل هرگونه آرامش و سکون مي« لتسکاوا»

  (166، ص 16، ج 1374 شود )طباطبائي،مي کمال به هر دو رسيدن و يك هر نقص شدن برطرف سبب

و هـم  ابة فردي استاست و هم از نظر روحي، هم از جبه هر حال، اين آرامش، هم از نظر جسمي 

نيازهـاي  رو، يکي از عوامل سکون، تأمين(  ازاين392، ص 1381اجتماعي )مکار  شيرازي و همکاران، 

ترين نيازهـاي انسـان و به نوعي ارضاي نيازهاي اوليه است  آب، غذا، لبا  و مسکن از بـديهي جسمي

اسـت  داري از جسـم و جـان سـالمبراي ادامة حيات هستاد؛ زيرا يکي از عوامل آرامش زندگي برخور
ا به سوي ديگـر تواند به تاهايي آنها را فراهم سازد، او رو چون انسان نمي(، 93، ص 1391)جوادي آملي، 

ز اجتمـات ا برد  باابراين، تاها راه ادامة حيـات انسـان زنـدگي در اجتمـات اسـت کـه ايـنهماوعان خود مي

 ( 33 ص، 1393شود )جوادي آملي، المللي کشيده ميبينخانواده آغاز و به سطح قو  و ملت و جامعة 

هاي گوناگون نيز اهميت ارضاي نيازهاي اوليه و امرار معـام را در روابـط زناشـويي نشـان  ژوهش

( در  ژوهش خود، يکي از عوامـل تأ يرگـذار بـر نـر  1390) تبارنازکو   ورحبيبدهاد  براي مثال، مي

( نشـان داد 2009و همکاران او ) ماتسوراهاي اند  همچاين يافتهنموده طالق را مشکالت اقتتادي عاوان
کريشـاا و  روبـيالوضعيت اقتتادي و بيکاري يکي از عوامل مهم در افزايش نر  طالق اسـت  تحقيـق 

هـاي زناشـويي بيشـتر در ارتبـاط ( نيز نشان داد که سطوح باالي فشار اقتتادي با تعارض2005)کومار 

مشکالت اقتتادي از قبيـل بيکـاري و نداشـتن درآمـد، و درآمـد  ـايين ممکـن اسـت است  فشارها و 
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؛ هـافمن 1986موجب فشار، ختومت، تيرگي روابط زناشويي و در نهايت، طالق گردد )سات و سپيتز، 

( در  ـژوهش خـود 2013و همکـاران او ) فيلدمانسهمچاين  ( 1381؛ ريحاني و عجم، 1995و دانکن، 

 رآمد  ايين با رضايت کمتر از عملکرد خانواده در ارتباط است  نشان دادند که د

 کـه غريـزة جاسـي انسـان ارضـا و ازارضاي نيازهاي جاسي از ديگر عوامل سکون اسـت  هاگامي

 ابـراز بـرايحريمـي  خانه امن و محدود فضاي يابد شود انسان به آرامش دست ميهيجان آن کاسته مي
 ( 1383 حسـياي،)اسـت  انسـان روحي و جسمي نيازهاي تأمين و غرايز ارضاي اسرار، بيان احساسات،

ا تشـکيل ر« خـانواده»کاد و جمع بزرگتري را تحت عاـوان انسان در  ي ارضاي نياز جاسي، ازدواج مي

واسطة حـس دهد تا از اين طريق، قادر به ارضاي نيازهاي جاسي خود و مشروعيت بصشيدن به آن بهمي

 ( 26ص ، 2006استوارت و برنانتو،  -)کالرک تعلق و مالکيت باشد

دهـد کـه مسـائل تحقيقات متعددي که دربارة عوامل مرتبط با ازدواج انجا  گرفته اسـت، نشـان مي

(  1389 آبادي و همکـاران،جاسي از لحاظ اهميت، در رديف مسائل درجه اول زوجين قرار دارد )شفيع
رصـد د 7/66( صورت گرفت، نتايج نشان داد کـه 1387) جديد ميالنيو  فروتندر  ژوهشي که توسط 

اضـي ردرصد از زنان متقاضي طالق از زندگي جاسـي بـا همسرانشـان  4/68از مردان متقاضي طالق و 

تـرين مشـکالت درصـد از رايج 8/23( مشـکالت جاسـي را بـا فراوانـي 2004) ميلـرو  هارينبودند  

ر تعهـد توانـد تـأ يرات سـوئي بـبه رابطة جاسي مي طورکلي، مشکالت مربوطاند  بهزناشويي ذکر کرده

هايـت، نزناشويي، سازگاري زناشويي و رضايت زناشويي بگذارد و سبب ايجاد مشکالت زناشويي و در 

و همکـاران  اکبـريعلي(، 1387و همکـاران ) شـاه سـياهتوان به تحقيقات طالق شود  در اين زمياه، مي
مکـاران هو  شـاکريانهاي ( و همچاين يافته2014و همکاران ) رميل(، 2014و همکاران )کيسا (، 1391)

 ( اشاره کرد 1391و همکاران ) بوالهري( و 2014)

ن و زکارکرد ارضاي نيازهاي جاسي در زندگي الز  است، ولي کافي نيست، زيـرا بـا افـزايش سـن 

 رو،ازايـن بيشـتر اسـت شود  در نتيجه، امکان فرو اشي خانواده شوهر، غريزه به تحليل رفته، ضعيف مي

ريفه، شـ آيـة ايـن در عملکـرد ديگـر تري را براي کارکرد خانواده قايـل اسـت  دوخداوند مراحل کامل

  (68، ص 1388است )جوادي آملي، « رحمت»و « مودت»
(  50ص ، 1378جـوادي آملـي، )اسـت  عالقه آمده و داشتن دوست محبت، معاايبه لغت، در «ودّ»

هاي آن در رفتـار و گيـرد و نشـانهداري است که تما  وجـود را دربـر ميريشه محبت عميق و« مودت»

دار اسـت )آقـاتهراني و حيـدري دار و نشـان، محبت لبريـز شـده، ريشـه«مودت»گردد  گفتار نمايان مي
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 يعاـي باشـد؛ ظـاهر عمـل مقـا  در ا رم که است محبتي معااي به «مودت  »(182ص  ،1392کاشاني، 

 وي در متقابـل تـأ ير نـوعي و شـود عالقـه و محبت اين متوجه مقابل طرف که صورتي به عالقه اظهار

  (472، ص 3ق، ج1407بگذارد و به صورت يك کاش و واکاش بين دو طرف ادامه يابـد )زمصشـري، 

)عملـي( و شود و هم ابراز محبـت غيرکالمـي )زباني( ميرو، مودت، هم شامل ابراز محبت کالمي ازاين

ويژه بـر زنـان، در اسـال  طرفه و تعاملي است  در زمياة ابراز محبت زباني و تأ ير عميق آن بـه امري دو
سصن مرد به همسرم که دوستت دار ، هرگـز »فرماياد: مي هاي زيادي شده است   يامبر اکر سفارم

کاـد و ميابراز محبت در کال  کفايت ن ( 23، ص 20ق، ج1403)حرعاملي، « روداز قلب زن بيرون نمي

محبت بايد در رفتار فرد نيز تجلي يابد  آيين اسال  بر ابراز محبت غيرکالمي نيز تأکيـد کـرده و احتـرا ، 

، ص 1388کاـد )محـد ي، هايي براي ابراز محبت معرفي ميهديه گرفتن، نوازم کردن و بوسيدن را راه

د از اعتکـاف در مسـجدالابي برتـر نشستن مرد نزد همسرم، نزد خداونـ»فرماياد: مي (   يامبر اکر 79

 ( 76ق، ص 1403)حرعاملي، « است
 اده اسـت دتحقيقات متعددي ارتباط بين متغيرهاي مربوط به بعد مودت را با روابط زناشويي نشـان 

 ( صـورت گرفـت، نبـود عشـق و محبـت2014و همکاران او ) آساتبراي مثال، در تحقيقي که توسط 

تـايج نشـان ن(، 2011و همکـاران او ) الااي طالق عاوان شد  در  ژوهش کافي به عاوان يکي از علل اصل

ل داد که احساسات مثبت )مثل محبت( و مافي )مثل تحقيـر( شـريك زنـدگي در تعـامالت مثبـت )مثـ

م بـراي هـعشق( و مافي )مثل تعارض(، به عاوان يك  يشگوي ماحتر به فرد از کيفيت و  بات روابط، 

ا تـداو  (، ابراز فعاالنة محبت و ساير عواطف مثبت ب1996) گاتمنژوهش زن و هم شوهر است  طبق  
تـر  يـا  رضايتمادي از رابطه، در ارتباط اسـت  در مقابـل، الگوهـاي ديگـر از قبيـل اهانـت، بيـزاري،

و  خالـدي هايي در جهت جدايي هسـتاد کاادة فرو اشي رابطه بوده و گا بيايگيري از همسر،  يشکااره

مطلـوب و  (، در تحقيق خود نشان دادند که احترا ، عشق، عد  تحقير، رابطة جاسـي1393) همکاران او

هستاد که ماجـر بـه افـزايش رضـايت زناشـويي و  ايـداري بصشش و گذشت، از جمله عوامل مهمي 

: ( در مطالعـة خـود، بـه نتـايج ذيـل دسـت يافتاـد1385) حيـدريانو  دانـششوند  زندگي مشترک مي

يشـتري ميزان عالقه و احترا  بيشـتري از همسرشـان برخوردارنـد، رضـايت زناشـويي ب همسراني که از
ن ه بـا عاـواکـدارند و بين احترا  و عالقة متقابل همسران همبستگي مثبتي وجود دارد  در تحقيقـي نيـز 

هاي زوجين موفـق ايـن عملکرد خانوادة موفق ايراني صورت گرفت، نتايج نشان داد که از جمله ويژگي

 ( 2011گذارند )آسوده و همکاران، ت که دوستان خوبي هستاد و به يکديگر احترا  مياس
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تـا، ص معااي دلسوزي و عاطفه ورزيدن و مغفرت و بصشايش اسـت )فيروزآبـادي، بيبه« رحمت»

اري و هميـ»جانبه و ايثارگرانه اسـت و شـامل دو بعـد ( که امري يك185، ص 1366؛ بادر ريگي، 119

شود  رحمـت  مـرة يـك رابطـة مي«  وشي از خطابصشش و چشم»و «   توانايي همسرکمك موقع عد

بياـد؛ مـثال ، عاطفي به کمال رسيده و مکمل مودت است  گاه رابطه از طرف يکي از زوجـين آسـيب مي

گـردد بعـد يمهاگا  بروز خطا و اشتباه يا هاگا  بيماري و کاهش توان زوجين  آنچه سبب بهبود رابطـه 
تـرميم   وشي از خطا، رابطـه راست که در آن طرف مقابل با کمك ايثارگرانه يا گذشت و چشمرحمت ا

اجر گـردد تواند به عامل  ابرجايي رابطه و افزايش رضايت زناشويي مکاد  توانايي بصشش همسر ميمي

اسـت فـردي ترين تأ ير بصشش، کمك به بهبود کيفيت ارتباطـات و مااسـبات بين(  مهم2009)باکو ، 

 امبر اکـر بر عفو و گذشت تأکيد فراواني شده است   يـهاي اسالمي، در آموزه(  2004)ليالي و جوزف، 

 ( 365، ص 8ق، ج 1403)مجلسي، « کسي که به تو بدي کرده است، تو در قبالش خوبي کن»فرمودند: 

اند کـه در جيدهتحقيقات متعددي رابطة بين بصشودگي و متغيرهاي مربوط به روابط زناشويي را سـا
ايي گـا  ناتوانـهمياري و مشارکت ها»ذيل به برخي از آنها اشاره شده است  اما محقق، تحقيقي با عاوان 

سـت کـه ايافت نکرد و تحقيقات در اين زمياه بيشتر مربوط به همکاري و کمك در امور ماـزل « همسر

 آيد شمار نميتوصيف جامعي از بعد رحمت به

(، 2002و همکـاران ) فياچـا (، 2004) ايارايـتو  باسـکين(، 2004) اسـتونو  فياچا هاي  ژوهش

گي ( نشـان داد کـه آمـوزم بصشـود2014و همکـاران ) رحيمي(، و 2006) وانستين وگنو  اورتياکال

 شود هاي زندگي مشترک را موجب ميافزايش رضايت و سازگاري زناشويي و حل تعارض
ـاري مـردان در امـور خانـه ( حا1384) چاريحسينو  اقدامي ژوهش   وکي از وجود رابطـة مثبـت همک

ـان م( نيز در تحقيق خود عاوان کرد: يکي از عوامل 1384) نقام وررضايت از روابط زناشويي بود   همي که زن

 ل است کااد، همکاري نکردن همسر در رسيدگي به امور مازعاوان عامل اختالف با همسرشان عاوان ميبه

 هـم هـاحيوان در کـه اسـت مـاده و نـر غريزي گرايش از غير رحمت و مودت اين کريم، قرآن در

 ديـده اصـراري بـر آن اسـت و نشـده يـاد الهـي آيـة عاوان به هاحيوان شهوي گرايش از و دارد وجود

  اسـت آن عملـي جابـة «رحمت» و  يوند معاوي بعد« مودت(  »48، ص 1378شود )جوادي آملي، نمي
 ديگـران کـه اسـت حالتي «رحمت» و دارد احتياج آن به خود شصص که است حالتي «محبت و مودت»

، جلسـه 1391، گـرايش اسـت )جـوادي آملـي، «مـودت» ( 92، ص 9تـا، ج رازي، بي)نيازمادند  آن به

جانبـه و ششم( و به صورت دو طرفه بين زن و شـوهر وجـود دارد، و حـال آنکـه رحمـت امـري يك
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يعاي اگـر رساني در رحمت نهفته است و هم جابة بصشش؛ و کمك ايثارگرانه است  هم جابة حمايت
جويي، همسـر بـا يکي از زوجين دچار خطا و اشتباهي شد، بـه جـاي تابيـه و انتقـا 

فلسفة ازدواج تحقق  يدا کاد )مکـار   روحية رحمت، عفو و اغماض برخورد کاد تا هدف و

 يکـديگر محبـت به تا کادمي وادار را شوهر زن و رحمت، و (  مودت392، ص 16، ج 1377شيرازي، 

 معاـايي ديگـر زوجيت رابطة ظاهرا  و رودمي بين از شهوت کههاگامي باشاد  هم يار هاتاهايي در کااد و
  (1389شود )نظري توکلي، مي خانواده هاي ايه بيشتر تحکيم موجب که است رحمت اين ندارد،

 . کارکرد خانواده از ديدگاه قرآن1جدول 
 هامؤلفه سورة روم( 21کرد خانواده از ديدگاه قرآن )آية کار

 ارضاي نيازهاي اوليه سکون
 ارضاي نيازهاي جنسي

 مودت
 ابراز محبت کالمي

 ابراز محبت غيرکالمي

 رحمت
 همياري و مشارکت موقع هنگام ناتوانايي همسر

 پوشي از خطابخشش و چشم

اي گونـههرود، بشمار مـيه ي از عوامل مهم رشد افراد بازدواج يک ،بايد توجه داشت که در تما  جوامع

ماظور هبـرسد مطالعات گسـترده به نظر مي ،رواينماند  از ير خانواده بر فرد در سراسر زندگي باقي ميأکه ت

 بـردن بـراي افـزايش رضـايت زناشـويي، بـاال اسالمي -با توجه به بافت فرهاگييافتن رويکردي مااسب 
راهبردهــاي مااســب ارتبــاطي بــه همســران و فعــال کــردن نقــش  ةزوجــين، ارائــ احســا  همبســتگي

الق طـاز جملـه بسياري از مسـائل و مشـکالت آتـي  ةبصشي خانواده، ضروري و  يشگيري کاادخودالتيا 

 احـوال ت بـ گـزارم سـازمان اسـا  بر که ايران و شهر اراک، در طالق افزونروز آمار به توجه با  است

 بـر آن فـيما  يامـدهاي ( و1391)عبدي و همکاران،  شودمي ماجر طالق به يکي ازدواج فته هر از ايران

ه رضـايتمادي بـ نيـل در توانـدمي عملکـرد خـانواده قواعد که قرآني، آيات از استاباط اين با زنان مطلقه و

ن ه  يـروي از آکـ، «قرآن» در اين  ژهش سعي شده تا با استفاده از مابع هدايت بشريت باشد، مث ر زناشويي
ودت و سـکون، مـ» سـالم ةهاي عملکرد خانوادلفهثابعاد زندگي است، م ةسالمت بشر در هم ةکاادتضمين

هـاي موجـود در تفاوت ةد و بـا مطالعـشـوبررسي  غيرمتقاضيدر بين زنان متقاضي طالق و زنان « رحمت

در و  شـودنـي افـراد شااسـايي  ر در بهداشـت رواث، عوامل مـغيرمتقاضيو  متقاضيهاي عملکرد خانواده

اـين ابيم  همچسالم بيـ ةاي براي ايجاد جامعبتوانيم راهکاري کارساز براي کاهش اين معضل و زمياه نهايت

سـب بـا طلبـد کـه راهکـاري متااو ايرانـي، مي اسـالمي ةالز  به ذکر است که زندگي کردن در يك جامع

 ق با اعتقاداتمان بيابيم کايم و مطاباي که در آن زندگي ميفرهاگ جامعه
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 روش پژوهش

از زنـان  اين  ژوهش دو گروهجامعة آماري   است« محتوا تحليل» از نوت و« کيفي»طرح  ژوهش حاضر، 

 گـروه ، وانـددهکرگروه اول زنان متقاضي طالق که به مرکز بهزيستي شـهر اراک مراجعـه  را دربر دارد:

مـاکن فريحـي و اافراد متقاضي طالق بودند و يا در مراکز ت دو  زنان غيرمتقاضي طالق که يا از همراهان

 و بهزيسـتي مرکـز بـه مراجعـه بـا  گرفـتگيري به روم هدفماد صورت نمونه حضور داشتاد عمومي

کاادگان در معيـار ورود شـرکت  گرديـد انتصـاب داشت مطابقت  ژوهش با که اينمونه عمومي، اماکن
سـال،  10تـا  1حتيالت ديپلم تا کارشااسي ارشـد، مـدت ازدواج سال(، ت 39تا  24متاحبه، سن )بين 

 براي هر دو گروه در نظر گرفته شد  2و کمتر از  2تعداد فرزند 

کاادگان گفتـه شـد کـه هويـت آنهـا در مـورد ماظور رعايت اخالق  ژوهش، به شـرکتهمچاين به

مـر که ايـن ا بات اطالعات ادامه يافتکاادگان تا حد اشماند  متاحبه با شرکتمتاحبه محرمانه باقي مي

براين، غيرمتقاضي طالق( حاصل شـد  باـا 12متقاضي طالق و 12کااده )شرکت 12)اشبات اطالعات( با 

 زن غير متقاضي طالق است  12زن متقاضي طالق و  12نمونه شامل 

 ابزار پژوهش

فاسـير ترو  و  ةسور 21 ةي آياتوجه به معا االت باثس :قرآن يدگاهعملکرد خانواده از د يافتةساختار يمهن ةمصاحب

ح اطبـائي طـرتربيتي دانشگاه عالمه طبشااسي و علو با نظارت چاد تن از استادان دانشکدة روان موجود

 «حمـتر»و  «مـودت»، «سکون»رو ( سه بعد  ةسور 21 ةطراحي شده )با توجه به آي ةنامدر  رسش شد 

قاضـي طـالق و مبااي ارزيابي عملکرد خانواده در دو گروه مت شدبراي ساجش عملکرد خانواده ارزيابي 
ب کـه اگـر جـوا صورتبدين ،اندها دادهشوندگان به  رسشغيرمتقاضي نوت  اسصي است که متاحبه و

 باشـد، عملکـرد خـانوادهداللـت داشـته هاي  رسيده شده بر وجود سکون، مـودت و رحمـت الثبه س

انواده بـراي خـ «ناسـالم»سکون، مودت و رحمت باشد، عملکرد ان فقدها حاکي از و اگر جواب ،«سالم»

 شود در نظر گرفته مي

ياز بـه ن)مثل  بعد سکون: چقدر از نيازهاي شمانامه به اين صورت است:  رسش االتثس اي ازنمونه

 کايـد؟شود؟ چقدر از بودن در کاار همسرتان احسا  آرامش مـيهمسرتان ارضا مي ةوسيله آرامش(، ب
تان ابـراز احسـا  همسـر ةد مودت: روابط عاطفي شما با همسرتان در خانه چگونه اسـت؟ از نحـوبع

ان را در بعد رحمـت: هميـاري همسـرت خودتان بگوييد؟ نوت رفتار همسرتان با شما چگونه بود؟ بارةدر

 همسرتان در مقابل اشتباهات شما چگونه است؟واکاش کايد؟ کارهاي خانه چگونه ارزيابي مي
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 هاي پژوهشتهياف

هـاي شااختي مربوط به نمونه ارائه شده است تـا بـا ويژگـيهاي جمعيت، برخي از ويژگي2در جدول 

 نمونة تحت مطالعه آشاايي بيشتري حاصل گردد:
 شناختي نمونههاي جمعيت. ويژگي2جدول 

 غيرمتقاضي طالق متقاضي طالق متغير
 درصد فراواني درصد فراواني

 %3/58 7 %6/66 8 24-31 سن
39-32 4 3/33% 5 6/41% 

 %6/41 5 %6/41 5 بدون فرزند تعداد فرزند
1 7 3/58% 6 50% 
2 0 0 1 3/8% 

 %6/16 2 %3/33 4 ديپلم سطح تحصيالت
 %6/66 8 %6/66 8 کارشناسي 

 %6/16 2 0 0 کارشناسي ارشد
 %6/16 2 %6/16 2 1-2 مدت ازدواج

6-3 6 50% 7 3/58% 
10-7 3 25% 3 25% 

هاي )سکون، مودت، رحمت( به هاي استصراج شده از شاخصمايهبا توجه به متاحبة اجرا شده، درون

اين صورت است که سکون در ميان زنان متقاضي طالق، در سه حالت ارضاي نيازهاي اوليه )مثال: از نظـر 
اي اوليه )براي گذراندن امور مجبور  مالي اصال  مشکل نداشتيم و هميشه همه چيز بوده(، عد  ارضاي نيازه

خود  کار کام تا حداقل چيزي برا خوردن باشه؛ شوهر  معتاد و بيکار( و عد  ارضاي نيازهاي جاسي )چاد 

ماهي يکبار رابطه داريم؛ اون هم انگار فقط براي رفع تکليفه  اين هم نباشه بهتـره، زجـر آوره   8-7ساله که 

 ت  مودت در ميان زنان متقاضي طالق، در دو حالت عد  ابراز محبت کالميمگه برا زن لذت هم داره؟( اس

زناد باشه  نـه )خيلي دوست داشتم شوهر  هم مثل مرداي ديگه که قربون صدقه ميرن و حرفاي عاشقانه مي

 )دوست دار  ماو بغل بگيره، نوازمگفت( و عد  ابراز محبت غيرکالمي هيچ موقع نمي« عزيز »نه  «خانمي»
تونيم يك لحظه باشيم؛ چون  ـيش نيامـده کاه؛ ولي اون خوشش نمياد  مثل دو تا قطب هماا  کاار هم نمي

گم نيـاز دار  ماـو ا  و اون هم اون سرِ خونه  بهش مـيدستم رو بگيره و کاار هم باشيايم  من اين سرِ خونه

من احترا  بـذاره بهـش مـيگن: زن  کاه اگه تو جمع بهببوسي، ميگه از اين کارها خوشم نمياد  احسا  مي

شود  شاخص رحمت در زنان متقاضي طالق در اين  ژوهش داراي چهار حالت هميـاري و ذليل( ديده مي

خوا  و برا  انجا  ميده(، عد  همياري و مشارکت )وقتـي مهمـان داريـم مشارکت )موقع احتياجم ازم مي

شياه   ا  شکسته بود دوستاي شوهر  زير بغلم يخريد همه چيز بر عهدة خودمه و خودم هم مثل مهمان م
کاـه بـه خاديد( و بصشش )بفهمه اشتباه کرد  شروت ميکرد و ميرو گرفته بودن، اما اون از دور مسصره مي
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هـايي کـه از اول داد و بيداد کردن، ولي زود يادم ميره( و عد  بصشش )اگه اشتباهي کام دوباره همة اتفاق

 شه( است گه  اشتباهاتم از ذهاش  اک نميکاه و جلوي دوستام هم ميو تکرار ميازدواجمون ر  داده ر

ي لحـاظ مـال ابعاد سکون در زنان غيرمتقاضي طالق در چهار حالت ارضاي نيازهاي اوليه )هيچ موقع از

ها لقبـراي حـدا هايي  يش مياد کهمشکلي نداشتيم و همه چيز مهيا بوده(، عد  ارضاي نيازهاي اوليه )زمان

ت کشـه کـه خـود  درخواسـقدري طـول ميم(، ارضاي نيازهاي جاسي )گاهي آماده کردن بهمونيلاگ مي
 وسـت بـرا ( هکام رابطه رو شروت کاه  به همين خاطر هم رابطة جاسي اکثرا  همراه با تجربـة ارگاسـم مي

 شود يده ميرسم( دعد  ارضاي نيازهاي جاسي )با تما  تالم همسر ، هميشه به اوج لذت نمي
)شـوهر  محبـتش مودت در زنان غيرمتقاضي طالق در اين  ژوهش، در سه حالت ابراز محبت کالمي 

هـاي فـتن و حرفکاه  با قربون صدقه ررو به زبون مياره و از کلمات عاشقانه تو صحبتام زياد استفاده مي
ر  بگه کـه )خيلي دوست دامي عاطفي که ميزنه ميصواد عشقش رو به من نشون بده(، عد  ابراز محبت کال
 و سـور رايز)بـا کادوهـام مـن ردوستم داره، ولي ميگه بايد از کارها  بفهمي( و ابراز محبـت غيرکالمـي 

 نشـيايم و در کاـارمخره  دور از هـم نميده و کادو حتما  ميهاي مصتلف اهميت ميکاه و براي مراسممي
 شـود  در نهايـت، شـاخص رحمـتدستش هست( ديده مي کاه و دستا  توکه هستم موها  رو نوازم مي

  چـون در زنان غيرمتقاضي طالق در اين  ژوهش، در چهار حالت هميـاري و مشـارکت )االن کـه بـاردار
  اگـر تونم، کارهاي خونه رو خيلي خوب انجا  ميده؛ مـثال ، جـاروکردن و شسـتن سـرويس بهداشـتينمي

 ا  ميـده(،بجايي وسيلة ساگين، قبل اياکه مـن بگـم خـودم انجـکاري هم باشه که در توانم نباشه مثل جا
ده ها  حتي وقتي مريض باشم(، بصشش )شـکاه و خود  مسوول بچهعد  همياري و مشارکت )کمکم نمي

يـزي کبار هـم چکرد  تا آخر عمر بزنه تو رو ، اما االن بعد هفت سال، يکه اشتباهي بزرگ کرد  و فکر مي
يلـي خبصشـه و از تکـرار کـاري اشـتباه ه( و عد  بصشش )همسر  خيلي ديـر مياز اون موضوت بهم نگفت

 شود کاه( ديده ميشه و عذر  رو قبول نميعتباني مي
 گردد:يم، ابعاد سکون، مودت و رحمت در هر دو گروه متقاضي و غيرمتقاضي بررسي 5و  4، 3در جداول 

 و زنان غيرمتقاضي. جدول مقايسة بعد سکون در زنان متقاضي طالق 3جدول 

 شاخص
 زنان غيرمتقاضي طالق زنان متقاضي طالق

 درصد فراواني درصد فراواني

 سکون

 %75 9 %50 6 ارضاي نيازهاي اوليه
 %25 3 %50 6 عدم ارضاي نيازهاي اوليه

 %100 12 %100 12 مجموع
 %3/83 10 %0 0 ارضاي نيازهاي جنسي

 %66/16 2 %100 12 عدم ارضاي نيازهاي جنسي
 %100 12 %100 12 مجموع
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ش، توان دريافت درصد بيشتري از زنـان غيرمتقاضـي طـالق در ايـن  ـژوهمي 3با توجه به جدول 
 کااد سکون را، چه از نظر ارضاي نيازهاي اوليه و چه از نظر ارضاي نيازهاي جاسي گزارم مي

 ن غيرمتقاضي طالق. جدول مقايسة ابعاد مودت در زنان متقاضي طالق و زنا4جدول 

 شاخص
 زنان غيرمتقاضي طالق زنان متقاضي طالق

 درصد فراواني درصد فراواني

 مودت

 %75 9 %0 0 ابراز محبت کالمي
 %25 3 %100 12 عدم ابراز محبت کالمي

 %100 12 %100 12 مجموع
 %100 12 %0 0 ابراز محبت غيرکالمي

 %0 0 %100 12 عدم ابراز محبت غيرکالمي
 %100 12 %100 12 مجموع

را  بيانگر اين است که درصد بيشتري از زنان غيرمتقاضي طالق در ايـن  ـژوهش، مـودت 4جدول 
 کااد و چه از نظر ابراز محبت غيرکالمي( گزارم مي)چه از نظر ابراز محبت کالمي 

 . جدول مقايسة رحمت در زنان متقاضي طالق و زنان غيرمتقاضي طالق5جدول 

 شاخص
 زنان غيرمتقاضي طالق زنان متقاضي طالق

 درصد فراواني درصد فراواني

 رحمت

 %6/91 11 %66/16 2 همياري و مشارکت
 %4/8 1 %33/83 10 عدم همياري و مشارکت

 %100 12 %100 12 مجموع
 %6/91 11 %66/16 2 بخشش

 %4/8 1 %33/83 10 عدم بخشش
 %100 12 %100 12 مجموع

ز نظـر توان دريافت که بعد رحمت )هم از نظر همياري و مشارکت و هـم ا، مي5جدول  با توجه به

 بصشش( در زنان غيرمتقاضي طالق در اين  ژوهش، بيشتر است 
را « نسـکو»توان نتيجه گرفت که درصد کمتري از زنان متقاضي طـالق با بررسي جداول مزبور، مي

بـه  اند  با توجـهگروه ارضاي نياز جاسي را گزارم نکرده اند و ضماا  هيچ يك از افراد اينگزارم کرده
الي حـانـد و ايـن در رسد زنان متقاضي طـالق اصـال  مـودت را درک نکرده، به نظر مي«مودت»تعريف 

انـد  ردهاست که اکثر قريب به اتفاق زنان غيرمتقاضي طالق در اين  ژوهش، وجود مودت را گـزارم ک
هش، در ميان زنان متقاضي طـالق و غيرمتقاضـي در ايـن  ـژو« رحمت»همچاين بررسي و مقايسه بعد 
هاي رحمت )همياري و مشارکت و بصشش( در زنان غيرمتقاضـي طـالق حاکي از آن است که شاخص

 اند که زنان متقاضي طالق آن را خيلي کم گزارم نمودهحاليکامال  بارز است، در

 گيريبحث و نتيجه

 ميـان قرآن )سکون، مودت و رحمـت( در يدگاهعملکرد خانواده از د يسةو مقا يهدف اين مطالعه بررس
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  در سثال اول  ژوهش، که به بررسي تفـاوت بـين شهر اراک بود يرمتقاضيطالق و زنان غ يزنان متقاض

 رداخت، نتايج نشان داد که ميزان سـکون، هـم از لحـاظ ارضـاي نيازهـاي دو گروه از حيث سکون مي

جاسي در زنان غيرمتقاضي طالق بيشتر بوده اسـت  نتـايج  ـژوهش ارضاي نيازهاياوليه و هم از لحاظ 

و  ريحـاني(، 1390) تبـارنازکو   ورحبيبهاي حاضر در بعد ارضاي نيازهاي اوليه، به نوعي با  ژوهش

(، 2005) کومـارو  روبـيال(، 2013و همکـاران ) مانس فيلد(، 2009و همکاران ) ماتسورا(، 1381) عجم
 ( همسو است 1995) دانکنو  هافمن(، 1986) سپيتز و سات

 قدان  بـاتها نشان داد مشکالت و فشارهاي اقتتادي از قبيل بيکاري، درآمد کم و فنتايج اين  ژوهش

ده و در شغلي و ماناد آن موجب فشار، ختومت و تيرگي روابط زناشويي، رضايت کمتر از عملکرد خـانوا

باط زن مالي ارت توان گفت: در طول زمان، فشارهايها، مياحتمالي اين يافته گردد  در تبييننهايت، طالق مي

ردگي در گيري، فشار عـاطفي و افسـتواند موجب گوشهدهد  اين فشارها ميو شوهر را تحت تأ ير قرار مي

اي هاکاششود و در نتيجه، سبب بروز استبداد يا ونفس مرد ميافراد شود  همچاين فقر موجب کاهش عزت
هـاي زناشـويي گردد، و اين مسائل موجب تشـديد تاشکااده نسبت به ديگران، از جمله همسر ميمأيو 

روميـت کاد، دوران سصت و مح( عاوان مي1990) کانگرگونه که ( و همان1998شوند )يانگ و هافرت، مي

 دهد الق سوق ميويژه مردان را کاهش داده، آنان را به سمت طاقتتادي، تعامالت مثبت زوجين، به
مسر، هاي ضروري هشوند؛ يعاي مرد بايد هزياهالافقه مرد شااخته ميدر تعاليم اسال ، زن و فرزندان واجب

  يامبر اکراز جمله غذا، مسکن، لبا  و حتي وسايل زيات و آرايش وي ماناد عطر و خضاب را تأمين کاد   
 ( 567ق، ص 1403عاملي، )حر« بر شما واجب استخوراک و  وشاک زنان به نحو متعارف »فرماياد: مي

و  بـوالهريهمچاين در بعد ارضاي نيازهاي جاسـي، نتـايج  ـژوهش حاضـر بـه نـوعي بـا تحقيقـات 

و همکــاران  کيســا(، 1387) جديــد ميالنــيو  فــروتن(، 2014و همکــاران ) شــاکريان(، 1391همکــاران )

( همصـوان اسـت  نتـايج ايـن تحقيقـات 1391ان )و همکـار اکبريعلي(، 2014و همکاران ) ميلر(، 2014)
تواند تأ يرات سوئي بر تعهد زناشـويي، سـازگاري زناشـويي نشان داد، مشکالت مربوط به رابطة جاسي مي

گونـه کـه و رضايت زناشويي بگذارد و سبب ايجاد مشکالت زناشـويي و در نهايـت، طـالق شـود  همان

که غريـزة جاسـي انسـان ارضـا و از هيجـان آن کاسـته اگاميکااد، ه( عاوان مي2006و همکاران ) کالرک

يابد  چاانچه افراد با تشکيل خانواده نتواناد به مقاصد خـود دسـت ياباـد شود، انسان به آرامش دست ميمي

توانـد ماجـر بـه و يا اين دستيابي به نحو مطلوب انجا  نشود، بايان خانواده دچـار تزلـزل شـده، همـين مي

توان نتيجه گرفت که اگر زن و شوهر از ميزان رابطة جاسـي (  مي1391ي گردد )نعيمي، گسيصتگي زناشوي
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و کيفيت آن رضايت داشته باشاد از زندگي خانوادگي خود نيز راضي خواهاد بود؛ اما اگر از رابطـة جاسـي 

اشـد، با همسر خود خرساد نباشاد از زندگي خانوادگي نيز راضي نصواهاد بـود و يـا اگـر رضـايت کلـي ب

 ( 143، ص 1386هميشه زمياة اختالف در زندگي آنان وجود دارد )حيدري، 

 بـه ايـات،رو تعبيـر بـه خـورده، هم به انسان حياتي تعادل جاسي، غريزة ارضاي عد  و ازدواج با ترک

الق هاي متقاضـي طـ(  طبيعتا  اگر زوج320، ص 103ج  ق،1403 مجلسي،) شودمي ماجر  ستي و شرارت
 اهاد شد زدگي زناشويي و متقاضي طالق خوين نياز را مد نظر داشته باشاد، کمتر دچار دلتوجه به ا

ضـي اسـت  زنـان متقا« مـودت»نتايج اين  ژوهش حاکي از تفاوت چشمگيري بين دو گروه در بعد 

و چـه بـه طالق در اين  ژوهش، به صورت صد در صد عد  ابراز محبت را، چـه بـه صـورت کالمـي 

از جانب همسـر خـويش گـزارم کردنـد و ايـن در حـالي اسـت کـه همـة زنـان ي، صورت غيرکالم

را کالمـي  را گزارم کرده و قريب به اتفاق آنان ابـراز محبـتغيرمتقاضي طالق ابراز محبت غيرکالمي 

 و آسـاتقات هاي اين  ژوهش به نوعي، همسو با تحقينيز از جانب همسرشان عاوان نمودند  نتايج يافته
و  دانــش(، 1393و همکــاران ) خالــدي(، 1996) گــاتمن(، 2011و همکــاران ) الاــا(، 2014)همکــاران 

تـوان گفـت: ها، ميدر تبيين احتمالي اين يافتـه ( است 2011و همکاران ) آسوده( و 1385حيدريان )

بـود شـود، نبـود يـا کمو طالق عاطفي مي و درنهايت، طالق رسمي آنچه سبب ناکارآمدي خانواده

گي ين اعضاي آن است  وقتي محبت نباشد اعضاي خانواده به خـانواده و يکـديگر دلبسـتمحبت ب

نواده و کااـد و در نتيجـه، عملکـرد خـاکااد و از نظر رواني، جداي از يکديگر زندگي مي يدا نمي

اگر به »فرماياد: مي (  اما  صادق1388شود )صفورايي  اريزي، کارايي آن به ناکارآمدي تبديل مي
 ( 181، ص 71ق، ج 1403)مجلسي، « ي عالقه و محبت داشتي او را آگاه کنکس

مـي زنان متقاضي طالق در اين  ژوهش، اذعان داشتاد که روابط همسرشان، چه به صورت کال
ميـل بـه  وکمتر يا فاقد محبت بوده است  طبيعتا  انتقال ندادن محبت و عالقـه، عشـق  و غيرکالمي

شـود و ايـن تدريج موجب فرسايش روابط زندگي زناشويي ميا اندا ، بههمسر، چه با زبان و چه ب
گردد و سـپس زوجـين را بـه جـدايي و طـالق مجـاب رفته باعث سردي زندگي ميفرسايش رفته

 و ابـراز دارد و در واقع، ماية تداو  آن است وجـود محبـتکاد  آنچه يك رابطه را زنده نگه ميمي
 ( 1385است )دلشاد تهراني،  غيرکالميو هم  آن، هم به صورت کالمي

 رفتارهـا باشـد، ترچـه گسـترده هـر و شـودمي بيشتر افراد تحمل و توان باشد، ترعميق قدر مودت هر

گردد  زني که از جانب شوهرم محبت ببياد و بداند براي او ارزشـماد و محتـر  اسـت، ايـن مي ترمااسب
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شـود مشـکالتي همچـون فقـر، اعتيـاد نمـوده، سـبب مي دريافت توجه به عاوان يك عامل انگيزشي عمل

گـردد  همسر و ساير مسائل مشابه نتواند رابطة آنان را به سادگي تصريب کاـد و کماکـان رابطـه حفـ  مي

تواند رابطة بين زوجين را در شرايطي که مسائل جاسي از هيجان رنگ باخته همچاان محکـم همين امر مي

رابر فرو اشي رابطه عمل نمايد  در واقع، اين سرماية محبت است کـه اميـد بـه نگاه داشته، ماناد سپري در ب

تـوان صـورت ميشـود  ايـن رونـد را بدينادامة زندگي مشترک را با وجود عوامل تهديدکااده موجب مي
کاـد  ابـراز محبـت مـرد بـه سوية زوجين عمل ميدر رابطة دو توجيه نمود که ابراز محبت همچون اهرمي

کاد و از سوي ديگر، موجب تقويت واکـاش مـرد تر مياز يك سو، زن را به ادامة زندگي متممهمسرم 

سـان، گردد مرد نه تاها از محبتش کاسته نشود، بلکه سعي در افزايش آن داشته باشـد  بدينشده، موجب مي

و بـه اتفـاق وجود آيـد هـر دشود و چاانچه مشکلي بـهاين چرخة مثبت با بازخوردهاي متقابل تقويت مي

دهـد؛ نماياد و نوعي واکاش بهياه در  اسـ  بـه مشـکل ر  مييکديگر، همچون عامل نيرومادي عمل مي

گيرنـد و نـه در مقابـل هـم  چرا که در اين شرايط، زوجين هاگا  رويارويي با مشکل در کاار هم قـرار مي
کاد، و در اين حالـت، وقتـي مياي که ابراز محبت در آن رنگ باخته معکو  عمل چرخة ياد شده در خانه

زن و شوهر در مقابل هم باشاد مسائل  يش آمده قدرت نفـوذ بيشـتري را در جهـت اخـتالل رابطـه  يـدا 

کاد و حتي اگر يك طرف مقاومت کاد، وقتي فشار مسائل زياد گردد، چـون مابعـي کـه بتـوان از آن در مي

  رودضـات در جهـت فرو اشـي رابطـه  ـيش مـيجهت ترميم و بازسازي رابطه بهره برد وجـود نـدارد، او

 هاي  ريشان وجود ندارد، ابراز محبت و توجه است آنچه که در ازدواج خالصه

نتايج  ژوهش حاضر نمايانگر وجـود تفـاوت بـين زنـان متقاضـي طـالق و زنـان عـادي از لحـاظ 
 را از جانـباست  زنان غيرمتقاضي طالق ميزان بيشتري از هميـاري و مشـارکت و بصشـش « رحمت»

 و فياچـا هاي  ژوهش حاضر در بعد بصشـادگي، همسـو بـا تحقيـق کااد  يافتههمسر خود گزارم مي

 ين وگـنوانسـتو  اورتياکـال(، 2002و همکـاران ) فياچـا (، 2004) ايارايتو  باسکين(، 2004) استون

ارکت، مياري و مشـ(، و در بعد ه1381و همکاران ) فردخداياري(، 2014و همکاران ) رحيمي(، 2006)

 ( است 1384) نقام ور( و 1387) حسين چاريو  اقداميهاي همسو با  ژوهش

صـورت « محبت در برابر محبـت»اي دوسويه است و ، عاوان شد که مودت رابطه«مودت»در بحث 
بستان عاطفي نقش دارند که در نهايـت، موجـب تقويـت  -گيرد و زن و مرد هر دو با هم در اين بدهمي

جانبه و ايثارگرانه است؛ يعاي هرگاه هر يـك از زن و مـرد دچـار امري يك« رحمت»گردد  اما طه ميراب

ضعف و نقص يا مشکلي شوند، همسرم بايد مشکل و احسا  دروني او را درک کاد و ايثارگرانه بـه 
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يـة رحمـت و جويي، بـا روحکمك او بشتابد، يا اگر خطا و اشتباهي را مرتکب شد به جاي تابيه و انتقا 

(  در واقع، رحمت  مرة يك رابطة عاطفي به کمـال 27، ص 1387، افروزعفو و اغماض برخورد نمايد )

وجـود نـدارد و زوجـين بـدون هـيچ « ايـن در برابـر آن»صورت کـه در آن، قاعـدة رسيده است؛ بدين

، بـه داشتي و در واقع، بدون تقويت فوري در صورت مشاهدة ضعف يـا مشـکل در همسـر خـودچشم

کاد  چون اين اقدا ، يعاي همياري و مشارکت در مواقعي همچـون ناتوانـايي طرفه اقدا  ميصورت يك
کاـد گـذارد و او سـعي ميدهد، تأ ير عميقي بر فرد مورد عطوفت واقع شـده مييکي از زوجين ر  مي

تر از مهر و محبـت اي باال س از رفع نقص و نياز، به جبران محبت بپردازد و چه بسا ممکن است درجه

را نشان دهد  در نهايت، استمرار اين چرخـة مثبـت و رونـد صـعودي آن در طـول زمـان، بـه صـورت 

است که ظاهرا  با ايـن سـازوکار « بصشش»گردد  متداق ديگر رحمت، غيرمستقيم سبب بهبود رابطه مي

 تأ ير مثبت بگذارد  تواند هم بر بصشاده و هم بر خطاکار به صورت جداگانهکاد: بصشش ميعمل مي

گرفتـه  گذارد و چون رفتار خطا جدا از خود فرد در نظـربصشش نوعي تأ ير رواني عميق بر خاطي مي
 رود، حرمت نفس خطاکار حفـ  شـده، همچاـانشده و کل شصتيتش با يك نمود رفتاري زير سثال نمي

زشماد در خطاکار نوعي حس ار بياد  بصششماند و آسيب جدي نميمرزبادي و حريم بين زوجين باقي مي

 اشتن همسرو در نتيجه، حس دوست د کاد، با وجود اياکه خطا انجا  داده استبودن نزد همسرم ايجاد مي

رار کاد تا خطا تکاي تالم ميشود و به دنبال آن، خاطي نه تاها به صورت آگاهانهتر ميدر وجودم  ر رنگ

 کاد آميز ديگري ميان اين رفتار با رفتار محبتنشود، بلکه در سطوح باالتر، سعي در جبر

بصشادگي و احسا  لذت حاصل از آن در طوالني مدت، نـوعي آرامـش خـاطر بـراي انسـان بـه 
تواند در ابعاد گوناگون زندگي تجلي  يدا کاـد و مـانع رفتـار آورد؛ زيرا ويژگي خودکاترلي ميارمغان مي

کاد که سـبب دقـت بيشـتر در خطاکار ايجاد ميسازوکاري زا در روابط گردد  بصشادگي هيجاني آسيب
شود و در سطحي باالتر، جبران اين بصشش با عملي مثبت بـا هـدف در رفتار او و عد  تکرار اشتباه مي
شـود نسـبت بـه گيرد  وقتي بصشاده با رفتار مثبت همسرم مواجه ميجلب رضايت همسر صورت مي

ت گرفته اطمياان خاطر  يدا کرده، احتمال تکـرار آن در مواقـع درستي واکاش خود در برابر خطاي صور
هـا هاي مثبت تقويتي سبب بهبـود روابـط و کـاهش تعارضيابد  در نهايت، اين چرخهديگر افزايش مي

شود و کماکـان جـو خانـه آرا  شده و در نتيجه، با وجود احتمال اشتباه، آسيب جدي به روابط وارد نمي
رود  گيرد و شرايط رو به بهبودي مـيي به دور از تشاج، عملکرد بهتري صورت ميماند  در اين فضامي

تواند به عامل  ابرجـايي رابطـه و کاد، توانايي بصشش همسر مي( عاوان مي2009) باکو طور که همان
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گيـرد، قـرار مي افزايش رضايت زناشويي ماجر گردد  در مقابل، در شرايطي که خاطي آماج حملة کالمي
دار شود، بلکه نوت واکاش به خطا، رابطة عـاطفي زوجـين را خدشـهنه تاها امکان رفتار صحيح مصتل مي

گردد  عالوه بر آن، امکـان اصـالح خـاطي هاي بيشتر در آياده ميکاد که خود اين امر، زمياة تعارضمي
در روابـط عـاطفي گردد و هـر قـتر مييابد  در اين سير نزولي مافي، روابط ضعيف و ضعيفکاهش مي

کاـد  اگـر زن و شـوهر در قبـال تر گردد احتمال بروز واکاش شديدتر به خطاها افزايش  يدا ميضعيف
شـان بيشـتر اغماض و بصشش داشته باشـاد قـدرت و عملکـرد رابطـة زناشويي خطاهاي يکديگر کمي

شـمار رمسـتقيم بهخواهد شد  باايراين، بصشش، ايثار و رحمت در روابـط زناشـويي، نـوعي تربيـت غي
شـود و بـه قـول قـرآن بصـش ميشود و محـيط خانـه آرامشآيد که موجب اصالح طرف مقابل ميمي
 گردد ها محقق ميبراي زوج« لتسکاوا اليها»

شـاوران مهاي متقاضي طالق، فايدة بسياري براي نتايج  ژوهش حاضر عالوه بر مفيد بودن براي زن

بـه  هميـت توجـه، زناشويي و طالق دارد که درمانگران خانواده نبايـد اخانواده در مرحلة قبل از ازدواج
ه راي کمـك بـعملکرد خانواده با مفاهيم قرآني و باور مـذهبي را از نظـر دور بدارنـد و از ايـن الگـو بـ

ش دهاـد و دار و متقاضي طالق بهره گيرند و از اين طريق، ا ربصشي درمان خود را افـزايزوجين مشکل

 فيت روابط خانواده را بيشتر کااد  ربارسازي کي
اس جـهاي آتي، از هـر دو شود در  ژوهشدر اين  ژوهش، فقط زنان شرکت داشتاد که  يشاهاد مي

دد  فـراهم گـر عاوان مشارکت کااده بهره برده شود تا امکان مقايسه بين زنان و مـردان در ايـن رابطـهبه
ده در ف آن بررسي و آشاايي با عملکرد خـانوا ژوهش حاضر از نوت توصيفي و تحليل محتواست و هد

ز ااضـر، فقـط حها بايد با احتياط صورت گيرد  در  ژوهش بين نمونة محدودي بود  باابراين، تعميم داده
 يشـاهاد  يك روم براي ارزيابي عملکرد خانواده )متاحبة نيمه ساختار يافته( اسـتفاده شـده اسـت کـه

سـان، دينبنامه در آيـد و سورة رو ( به صورت  رسش 21قرآن )آية شود عملکرد خانواده از ديدگاه مي
هاي فرهاگـي جامعـه و با تعداد نمونة بيشتري تحقيق صورت گيرد  با توجه به محدوديت با روم کمي

وي کاادگان، امکـان دارد اطالعـات از سـگر دربارة مسائل جاسـي از شـرکتو  رسش مستقيم متاحبه
ان هـايي در تحقيـق اسـتفاده شـود کـه امکـشود از رومه باشد   يشاهاد ميها تحريف شدکاادهشرکت

فـاوت تر بيشـتري تر و با اعتبـاها دقيقتجزيه و تحليل آماري به روم  ارامتريك را داشته باشاد تا يافته
کـه بـا  گيري با مشارکت افـرادي صـورت گيـردشود نمونههمچاين  يشاهاد ميها را نشان دهد  بين گروه

ت يـا مشـکال وهـاي بـدون فرزنـد ئلي مثل اعتياد، يا درآمدهاي  ايين، بيماري يکي از زوجين، خانوادهمسا
 نيستاد  هايي که همچاان در حال ادامه زندگي مشترک هستاد و مستعد طالقديگر صورت گيرد؛ خانواده
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