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ABSTRACT This article is an excerpt from a doctoral dissertation on counseling. 
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 Aim: The purpose of the present study was to discuss the implications of the 
lessons from the Quran in managing the roles and relationships in couples.  

Methods: Using the qualitative method and applying content analysis, all 
verses related to couples from Quran were explored.  

Results: According to the results of the study, the main identified themes for 
the stage of marriage included romantic relationships, couples’ roles, boundaries, 
distribution of family management, financial relationships, sexual relationships, 
and conflict resolution in couples’ relationships.   

Conclusion: Based on the lessons from the Quran, the religious attitude can be 
considered a powerful tool in order to decrease marital conflicts and eventually in 
increasing marital satisfaction. 

Keywords: Coupleness, Islam, Lessons from the Quran, family, relationships 
management 
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 هرای زوجرین برود هرای قرآنری جهرت مردیریت روابرط و نقش حاضرر تبیر ن آموزه پرژوهشهدپ  هدف:
روش ایرن پرژوهش کیفری و جامعرره پرژوهش کلیره آیررات قرران مربروب بره مرحلرره زوجیرت برود. برررای  روش:.

  .های کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد تحلیل داده
روابرط ، مضرامین اصرلی شناسرایی شرده بررای مرحلره زوجیرت، های پرژوهش با توجه بره یافتره ها: یافته
حررل ، روابرط جنسری، روابررط مرالی، توزیر  مردیریت خرانواده، مرزهرای زوجرری، هرای زوجرین نقش، عراطفی

 .باشد می تعارضات و ناسازگاری زوجین
توانررد برره عنرروان ابررزاری نیرومنررد در جهررت  مینگرررش مررذهبی ، هررای قرررآن بررر مبنررای آموزه گیری: نتیجدده

  .مندی زناشویی باشد کاهش تعارضات زناشویی و در نهایت رضایت
  .مدیریت روابط، خانواده، های قرآنی آموزه، اسالم، زوجیتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
گون  رکتتن بنیتتادین اجتمتتاع بشتتری و محمتتل فرهنگ، نهتتاد مقتتدس ختتانواده گونتتا هتتای 

تنها هویتت  نته، ای ستتالو و پتتویا استتت. بتدون ختانواده شتترع داشتتتن جتتامعه است و اولین
 متر و  های فتردی و اجتمتاعی نیتز در حقیقتت بی بلکه تمام تالش، شود انسانی بشر نابود می

کارکردهتتای ، خصتتود استتالم از نگتتاه ادیتتان به .(3111، حستتینی) نافرجتتام خواهتتد مانتتد
شاخصته ، برپتایی و پویتایی نهتاد ختانواده، رود. عالوه بر آن تری از خانواده انتظار می متعالی

امتری غریتزی و از نیازهتای ، پیونتد زناشتویی .اصلی ی  اجتمتاع زنتده و رو بته توستعه استت
اولیه و اساسی انسان است و نیازی به آموزش و محرک خاد ندارد  اما تتداوم ایتن پیونتد و 

کته بته پایتتداری ختانواده منجت نیازمنتد آمتوزش و عنتتایتی ، شتود ر میداشتتن روابطتی صتحیح 
کتتریو بختتش عظیمتتی از آیتتات را بتته  ویتتژه از ستتوی متولیتتان و دلستتوزان جامعتته استتت. قتترآن 

حقتتوق و و تتایف همستتران و فرزنتتدان اختصتتاد ، تنظتتیو و تعتتدیل روابتتط اعاتتای ختتانواده
عته جام یدر ستنگ بنتا یواحد، جاد خانواده و به نوبه خودیداده است. ازدواج هسته اوا ا

یستته ق(.3165، مجلسی) است. یانسان کته  تجتارب ز کی از آن استت  ی زوجتین موفتق حتا
هتتا از "متن" بتته  انگیزشتی و شتتناختی ستبب رهنمتتون شتدن زوج، ی حمتتایتی گانه عوامتل سته

زوجتتی بهتتره  زوجتتی و برون از راهبردهتتای درون، شتتوند و زوجتتین در ایتتن فرآینتتد متتایی "متتا" می
   (.3122، معتمدی و همکاران، فرحبخش، رحمتی) جویند می

گروهتتی متشتتکل از افتتراد دارای شخصتتیت متتدنی حقتتوقی و معنتتوی ، استتالم ختتانواده را 
کتته هستتته اولیتته آن را ازدواج مشتتروع زن و متترد تشتتکیل می معرفتتی می ، دهتتد و نکتتاح کنتتد 

که براستاس آن رابطته زوجیتت بتین زن و مترد برقترار شتده و در پت  آن طترفین ، عقدی است 
آیتد و  پدیتد می، شوند. ارتباع خویشاوندی در سایه نکاح  ایف و حقوقی جدید میدارای و

 (.3122، بوجاری و پرچو) گردند اخالقی و عاطفی می، اعاای آن دارای روابط قانونی
کیتد قترار داده استت.  کتریو جایگتاه ارزشتمند ختانواده را متورد تر خداوند متعتاا در قترآن 

کتتریو نهتتاد کتته از آن بتته ختتانواده از منظتتر قتترآن  کتته بتتر پایتته ازدواجتتی ستتالو  ی استتت مقتتدس 
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ستازی و مترمنی  انسان، شود  استوار شده است. خانواده مرکز تربیت یاد می« میثاق غلیف»
برای رسیدن به تکامل انسانی است. این نهتاد اجتمتاعی در شتریعت نبتوی هتو حترم امنتی 

گت کته در ستایه امنیتت و ستکون در آن  آینتد تتا عشتق و  رد هتو میبرای اعاای خانواده است 
نثتار یکتدیگر نماینتد. بنتابراین ختانواده از دیتدگاه ، محبت خود را در سایه پیوند اعاای آن

رحمتتت و تفتتاهو متقابتتل بتترای رشتتد و بالنتتدگی انستتان شتتکل ، قتترآن بتتر مبنتتای اصتتل متتودت
کریو اساستی  ترین اصتل در رفتتار و تعامتل زوجتین را معاشترت بته معتروف گرفته است. قرآن 

کتتترده  و هتتتدف از ازدواج را کستتتب ستتتکینه و آرامتتتش زوجتتتین از یکتتتدیگر دانستتتته و ، معرفتتتی 
که میتان شتما تصدیق می تتا بتدین وستیله زمینته ایجتاد ، رحمتت و متودت قترار دادیتو، کند 

 (.3126، شاهماری و آدیگورزلی) آرامش را به مخاطبین باز شناساند
که بهترین رسوم معموا در تمام  از مهو مرحله زوجیت دلیل نقتش مهتو آن  جوامع است 

گستتتتتترش نستتتتتل کتتتتتردن ستتتتتاختار و زیربنتتتتتای تشتتتتکیل ختتتتتانواده و  تتتتتترین و  مهو، در فتتتتراهو 
 (. ازدواج2631، 1روی و جعفتتتری، ستتتینگ) استتتتترین نتتتوع ارتبتتتاع معرفتتتی شتتتده  بنیتتتادی

تنها در سالمت جسمی و روانی فرد مؤ ر استت  بلکته نقتش مهمتی در ورود انستان بته دوره  نه
تترین وقتایع حیتاتی در زنتتدگی  یکتی از مهومرحلته زوجیتتت بزرگستالی بتر عهتده دارد. در واقتع 

که بر جنبه گون زندگی انسان است  گونا سزایی داشته و آرامش روحی و فکتری  تر یر به، های 
   (.2631، ٧کویا و لوا کولی، گونر) داردهمراه  امعه بشری را بهافراد و دوام ج

ترین رابطتته انستتانی توصتتیف شتتده استتت.  تتترین و اساستتی روابتتط زناشتتویی از جملتته مهو
ی خانوادگی و رضتایت از زنتدگی را فتراهو  شرایط ایجاد ی  رابطه، زیرا این ساختار اساسی

، روابتتط جنستتی،  بتتات زناشتتویی(. 2626، 3فتتر و نیرومنتتد نظری، زاده قاستتو، استتدی) کنتتد می
کننتتده ارتباطتات زناشتتویی و حتتل تعارضتتات و ناستازگاری زوجتتین ازجملتته پیش های  بینتتی 

هنگستتتتب  و ، ستتتوپل، (. هلمتتتز2626، 4گیرمتتتا) توجتتته در رضتتتایت زناشتتتویی هستتتتند قابل
                          
1. Singh, J. P., Roy, B. K., & Jafari, S. 
2. Guner, N., Kulikova, Y., & Llull, J. 
3 Asadi, M., Ghasemzadeh, N., Nazarifar, M., & Niroumand Sarvandani, M. 
4. Girma, Z. 
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کته فتار  از دیتدگاه جنستیتی نستبت بته یکتدیگر ( معتقدند زوج2631) 1همکاران  در، هتایی 
پتتتذیر بتتته نقتتتش  بتتتا نگتتتاهی معتتتتدا و انعطاف، هتتتای زنتتتدگی مشتتتترک ختتتود بتتته نقش  نگتتترش

ی زوجتتی بتتتاالتری را  حتتالوت و ستتطح رابطتته، رضتتایت زناشتتویی، اند همسرشتتان نگریستتته
کردند.    تجربه 

کته مشتکالت ارتبتاطی، گران عالوه بر درمان ترین و  ازجملته شتایع، زوجتین نیتز معتقدنتد 
جتتتتتاجرمی و ، لطفتتتتتی) خورده استتتتتت های شکستتتتتت لتتتتتتترین مشتتتتتکالت در وصتتتتت مخرب

توانتتتد تتتتر یر مثبتتتتی در حتتتل تعارضتتتات  روابتتتط زوجتتتین میچگتتتونگی (. 3122، پور محمتتتدی
زناشتتویی داشتتته باشتتد و در صتتورت برقتتراری ارتبتتاع متتؤ ر بتتین زوجتتین و افتتزایش احتتترام بتته 

کمت  نمایتد.  هتا نیتز می روابتط آن، یکدیگر لتیکن غیتاب توانتد بته حتل تعارضتات زناشتویی 
شتتود. بنتتابراین تشتتویق  هتتا می منجتتر بتته خطتتای شتتناختی در آن، ارتبتتاع متتؤ ر بتتین همستتران

های ارتبتاع غیرکالمتی در روابتط زناشتویی نیتز توصتیه  بزرگساالن مترهل برای توجته بته جنبته
کتتتته 3121) حیتتتتدرنیا و عباستتتتی، عستتتتکری (.2623، 2آدگبویگتتتتا) شتتتتده استتتتت ( معتقدنتتتتد 

تترین عوامتل متؤ ر بتر دوام و نمتو ختانواده استت. زوجتین ستازگار در  وسازگاری زناشتویی از مه
کننتتد. ایتتن فرآینتتد  بختی و  رضتتایت را تجربتته می احساستتی ناشتتی از ختتوش، غالتتب اوقتتات

ی  گتتردد و بتتا بهبتتود رابطتته صتتورت تتتدریجی در طتتوا زنتتدگی مشتتترک زن و متترد پدیتتدار می به
تتتوان شتتاهد افتتزایش ستتازگاری  می، دیگرپتتذیری و ابتتراز محبتتت بتته یکتت زوجتتین از طریتتق توافق

    ها بود. زناشویی در زندگی مشترک آن

، روانتتتی، روحتتتی) پاستتتخ بتتته نتتتدای فطتتترت و نیازهتتتای، علتتتت اساستتتی تشتتتریع ازدواج    
رات استالم های طبیعتی بته  از زیرستاخت، جسمی( طبیعی انسان است. تمام قوانین و مقر 

رات بتته شتتکلی  میسرچشتتمه ، ودیعتته نهتتاده شتتده در نهتتاد انستتان گیرنتتد. ایتتن قتتوانین و مقتتر 
ستتالمت و رشتتد ، ی فطتتری و طبیعتتی انستتان هستتتند و در پرتتتو ایتتن قتتوانین ی نیازهتتا برآورنتتده

                          
1. Helms, H. M., Supple, A. J., Hengstebeck, N. D., Wood, C. A., & Rodriguez, Y. 
2. Adegboyega, L. O.   

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Helms%2C+Heather+M
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رات  شتتود. فلستتفه آدمتی تاتتمین می ی اساستتی و بنیتتانی ازدواج هماننتتد تمتتام احکتتام و مقتتر 
، ی در استالمرو انستان استت. مرحلته زوجیتت از ایتنپاسخ به ندای سرشت ختداجوی ، آن

کته می گرفته است  توانتد بته نیازهتای فطتری آدمتی پاستخ شایستته  تشریع و مورد ترغیب قرار 
کته از ازدواج روی می داده و سالمت و تعالی وی را زمینه ، گرداننتد سازی نماید. لذا افرادی 

گاه با فطرت و طبیعت خود بته جنتگ برخاستته در واقع به چتون ، اند. در نتیجته طور ناخودآ
بتتا دشتتواری و مشتتکالت فتتراوان مواجتته ، کننتتد رخالف سرشتتت و نیتتاز طبیعتتی حرکتتت میبتت

(. 3170، پور رشتتید) شتتوند ی تکامتتل و رشتتد ختتارج می شتتوند و از مستتیر اعتتتداا و جتتاده می
کتانون حمایتت و آرام کته  بختش بترای اعاتای ختود فتراهو  خانواده نهتادی اجتمتاعی استت 

کتتریو هتتو می کتته بتتر پایتته ازدواجتتی ستتالو ختتانواد، کنتتد. از منظتتر قتترآن  ه نهتتادی مقتتدس استتت 
که در بزرگستالی منعقتد  گیرد. مرحله زوجیت اولین میشکل  تعهد عاطفی و حقوقی است 

، حستتتینی و قاستتتمی) شتتتود گتتتردد و نقطتتته عطفتتتی در رشتتتد و تعتتتالی شتتتخ  تلقتتتی می می
کته م (. از این3121 کریو ضروری استت  رحلته رو با توجه به اهمیت مرحله زوجیت در قرآن 

کریو با روش تحقیتق علمتی بررستی شتود. در زمینته بررستی ماهیتت مرحلته  زوجیت در قرآن 
ینتی گرفته است. ز ( به بررستی فلستفه 3115) زوجیت در قرآن تحقیقات مختلفی صورت 

تنهتتا راه ، ازدواج در استتالم و مستتیحیت پرداختتت. نتتتایج تحقیتتق او نشتتان داد هتتر دو آیتتین
جتتاد نستتل پتتاک و تتترمین محبتتت را در پرتتتو ازدواج و ختتانواده ای، مشتتروع تتترمین نیتتاز جنستتی

که رهبانیت و تجرد نسبت به ازدواج در آیین مستیحیت از  می دانند  با این تفاوت اساسی 
کته در دیتن مبتین استالم تجترد و رهبانیتت امتری ، جایگاهی ویژه برخوردار استت  در حتالی 

شتود  بلکته  خداونتد محستوب نمیکامالا مردود است و برخالف مسیحیت عامتل تقترب بته 
که زمینه ( 3121) حسینی و قاستمی .ساز تکامل و تقرب الهی خواهد بود این ازدواج است 

کردنتتد. نتتتایج بررستتی آنهتتا نشتتان داد پدیتتده ی  جایگتتاه و اهمیتتت ازدواج در استتالم را بررستتی 
کتتار گتتر ایتتن  تتتدابیر و بتتدون اتختتاذ ، ازدواج از نیازهتتای ضتتروری جامعتته استتالمی استتت  ولتتی ا

شت  عتوار  نتامطلوب بهداشتتی و روحتی و روانتی  بی، های الزم صورت پذیرد قانونمندی
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و ازدواج از نظر هزینه و نیازهای دیگر برای جامعه در بر خواهد داشت. به هماننتد ، طور مسل 
کی و غیره نیست و بته، دیگر مایحتاج خوراکی کثتر جوانتان قابتل دسترستی  پوشا طبع بترای ا

بهتتر استت بتا ، های فکتری و روحتی بترای رهتایی از دغدغته، . در چنین شرایطینخواهد بود
 بتتترای ازدواج موفتتتق اقتتتدام نمتتتود. نیکختتتواه و همکتتتاران، حوصتتتله و تصتتتمیو جتتتدی، تتتتدبیر

( بتتته بررستتتی ستتتنجش نگتتترش دانشتتتجویان نستتتبت بتتته ازدواج و عوامتتتل متتتتؤ ر درآن 3120)
 .پرداختند

هزینته ، دینتداری، اجتمتاعی -پایگتاه اقتصتادیدهنتد بتین متییرهتای  نتایج نشتان متی
کلیشتته رابطتته وجتتود دارد. حقتتوق ، های نقتتش جنستتیتی بتتا نتتوع نگتترش بتته ازدواج فرصتتت و 

گرفتتتتتته و  متتتتالی زوجتتتتتین در واقتتتتع تنظتتتتتیو اقتتتتتتدار دو طتتتترف نکتتتتتاح در ختتتتانواده را هتتتتتدف 
، ترابتتتی) دهنتتتده جایگتتتاه هتتتر یتتت  از زوجتتتین در ستتتاختار قتتتدرت در ختتتانواده استتتت بازتاب
(.  بیشتتترین میتتزان ا رگتتذاری در نگتترش ستتنتی بتته ازدواج مربتتوع بتته متییتتر دینتتداری و 3122

لحتا  توصتیف  مربوع به هزینته فرصتت استت. همچنتین بته ، برای نگرش مدرن به ازدواج
یع پاسخگویان نسبت به نوع نگترش بته ازدواج ، نتتایج نشتان دادنتد بیشتتر پاستخگویان، توز

( بتتتتتته برررستتتتتتی 3127) حستتتتتتومی و همکتتتتتتاران .شتتتتتتتندتری بتتتتتته ازدواج دا نگتتتتتترش ستتتتتتنتی
 یقرآنتت ی متتدا ختتانواده ی منظور ارائتته و بتتهیرکتتازدواج و ختتانواده در قتترآن ، زن یشناستت جامعه

از ، پتتهوهش نشتتان داد یها افتتتهی و( پرداختنتتد.یرکتتدر قتترآن  یو اجتمتتاعیمفتتاه ی مطالعتته)
د کت 023مفهتوم و  162، یمحتور ی مقوله 16و در موضوع مورد مطالعه یرکات قرآن یل آیتحل

در ، دکت 166مفهتوم و  71، یمحور ی مقوله 31ب در بخش خانواده با یترت ه بهکحاصل شد 
، یمحتور ی مقولته 0د و در بخش زنتان بتا ک 333مفهوم و  05، یمقوله محور 1بخش ازدواج 

گردک 216مفهوم و  306 دستت  د حاصتل شتده در بختش ختانواده بهکتن یشتترید. بیتد منتج 
ن موضتتوع دارد. ید بتتر همتتکیتتپتتهوهش حاضتتر هتتو تر یمتتدا مفهتتوم ی ه در اصتتل ارائتتهکتتآمتتد 

در موضتوع ، هیتآ 260ات در موضتوع زنتان بتا یتن آیشتریه بکات نشان داد یل آین تحلیهمچن
کته در تحقیت .باشتد یه میتآ 57ه و در موضتوع ازدواج بتا یتآ 351خانواده با  گذشتته شتکافی  ق 

کتریو بتا روش تحقیتق علمتی بررستی نشتده  کته مرحلته زوجیتت در قترآن  وجود دارد آن استت 
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کتریو  است و محقق قصد دارد بتا روش تحلیتل ماتمون بته بررستی مرحلته زوجیتت در قترآن 
کتتتریو ماهیتتتت مرحلتتته زوجیتتتت از نگتتتاه  ب تتتردازد و ستتتؤاا محقتتتق آن استتتت از دیتتتدگاه قتتترآن 

   های قرآنی چگونه است؟ آموزه

 روش

کلیتته آیتتات قتترآن مربتتوع بتته مرحلتته زوجیتتت  کیفتتی و جامعتته پتتهوهش  روش ایتتن پتتهوهش 
کتته همتتان قتترآن و حتتدیث باشتتد.  بتترای تحلیتتل داده می کیفتتی از نتتوع متتتون دینتتی _   هتتای 
ابتتتدا بتترای ، باشتتند _ از تحلیتتل ماتتمون استتتفاده شتتده استتت. در اجتترای ایتتن تحلیتتل متتی

 بته مطالعته دقیتق آیتات قترآن و ترجمته آنهتا، کسب اطالعات مورد نیاز در خصود زوجیت
آیات مربوع به مرحلته زوجینتی از قترآن بتا مراجعته مستتقیو مکارم شیرازی( پرداخته شد و )

گردید. سپ  تفاسیر آیات مذکور به قرآن و ترجمه آن جمع تفاستیری بتا  بتا استتفاده از، آوری 
، راهنمتتا، نتتور، نمونتته، المیتتزاناز جملتته تفاستتیر ) رویکتترد تحلیلتتی _ اجتمتتاعی و اجتهتتادی

افزارهتتای جتتامع التفاستتیر و استتراه بررستتی شتتد. در  قتترآن مهتتر و تستتنیو( و از طریتتق نرم، روشتتن
از منتابع ، از ماامین استخراج شده از منابع تفسیری و مرتبط با موضوع متورد نظترگام سوم 

گرفتتت. ایتن ماتتامین شتامل تفستیری یادداشتتت و از بیتتان قوا مستتقی نقتتل) برداری صتورت 
کلمتات و عبتارات ) مفسر( یا ه به تفسیر آیته متورد نظتر( استت. ستپ   ق با توج  برداشت محق 

کدگذاری اولیه کته نکتات ) تفکی  و  گرفت. هنگتامی  ماامین فرعی سطح اوا( صورت 
کدگتتذاری شتتدند تحلیتتل و آن دستتته از ، کتتدهای حاصتتل، کلیتتدی از تفاستتیر آیتتات مربوطتته 

کتته بتته موضتتوع مشتتترکی  گروهکتتدها  بنتتدی شتتدند و بتته ایتتن ترتیتتب ماتتامین  اشتتاره داشتتتند 
کنتار هتو فرعی سطح دوم به ، دست آمدند. پ  از آن ماامین فرعی سطح دوم مشترک در 

جتدوا ، ماامین فرعی سطح سوم و در نهایت ماامین اصلی را تشکیل دادنتد و در انتهتا
نفتتر از متخصصتتان  5ماتتامین در اختیتتار ، هتتا ماتتامین ترستتیو شتتد. پتت  از استتتخراج داده
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گردید گرفت و براساس نظرات آنان برخی ماامین اصالح   .قرار 

 های پژوهش یافته
کدگتتتذاری  از آموزه مرحلتتته زوجیتتتت، ایتتتن پتتتهوهشدر  هتتتای قرآنتتتی استتتتخراج شتتتده و بتتتا 

. در پتهوهش حاضتر ایتن پاستخ داده شتده استت، ها به پرستش مطترح شتده در پتهوهش داده
که  کید دارد؟  های آموزهسؤاا مطرح بود  لتذا قرآن در مورد مرحله زوجیت بر چه مفاهیمی تر

کدگتذاری  7 ،جهت پاسخ به این سؤاا با استتفاده از آیتات قترآن و تفاستیر ماتمون اصتلی 
های مرحلتته  ای بدستت آمتتد. ماتامین اصتتلی در ضترورت شتد و در نهایتتت ماتمون هستتته

 زوجیت عبارت است از: 

 الف( روابط عاطفی 
بتاور زوجتین مبنتی بتر اینکته بته ، آمیز نائل شدن به ازدواج موفقیت روابط عاطفی: جهت

الزامتی استت. در ، یکدیگر نیاز مداوم داشته و بتر ایتن استاس بایتد یکتدیگر را دوستت بدارنتد
باشتد و در  مندی ایشان نسبت به هو باید ختارج از هرگونته منتافع شخصتی این راستا عالقه

کتردن صور کنار آن از بروز احساسات مثبت به گترم  یتد نکترده و بترای  کالمی و رفتتاری در ت 
کانون خانواده تالش نمایند تا به ایتن نحتو ستردی عتاطفی در فاتای ختانواده شتکل نگیترد. 

کترده و ستالم  وجود آوردن این فاا باید در هنگام ورود به منزا بایتد خوش جهت به رفتتاری 
رفتتاری بتا اوستت.  سر و خوشامیددهی به هم، گویند. تکالیف مرد در ایجاد روابط عاطفی

چنین باید به نیازهتای عتاطفی زن و حقتوق او توجته داشتته و حتتی در انتختاب مستکن  هو
گیرد.   نیز آرامش وی را در نظر 
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 های قرآنی های روابط عاطفی مبتنی بر آموزه ضرورت .1دول ج

 نمونه آیات
مضامین  فرعی  سطح 

 اول

مضامین  فرعی سطح 
 دوم

 مضامین
 اصلی

 روابط عاطفی
 روم(23) «َمَود َ ا َو َرْحَمةا » -
باٌس لَ » - باٌس ُک ُهن َ لم ْنُتْو لم

َ
ْو َو أ

 بقره(317) «. َلُهن

ضرورت دوست  -
 داشتن متقابل

از مداوم زن و ین -
 گر یدیکشوهر به 

_ 

ری
مس

ه
 ،

طه
راب

 
ی بر 

بتن
ی م

ا
یگر

کد
به ی

ت 
حب

 و م
نیاز

 

ذم  -
نا َهْب یَ َن یَو ال َ ب َ َلنا  ُقوُلوَن َر

م  نا َو ُذر  ْزواجم
َ
ْن أ ْع ی َ مم

َ
َ  أ نا ُقر َ  «نُی اتم

 فرقان(.75)

گویی درحق هو - ضرورت تالش زن و  دعا
مرد در خلق رابطه 

 معنوی

انه
ست

 دو
ی و

میم
 ص

وی
د ج

جا
ت ای

جه
ان 

سر
هم

وم 
مدا

ش 
تال

 

ذا َدَخْلُتْو بُ  - ُموا َعلیُی َفإم   وتاا َفَسل م
ْنُفسم 

َ
ْندم ی َ ْو َتحم ُک أ ْن عم اهللم ةا مم

 نور( 03) «.َبةا ی م ةا َط َک ُمبارَ 
 روم(23) «َمَود َ ا َو َرْحَمةا »-
 روم(23) «.َمَود َ ا »-
باٌس لَ »- باٌس ُک ُهن َ لم ْنُتْو لم

َ
ْو َو أ

 بقره(.317) «َلُهن َ 

ورود به منزا با  -
 رفتاری اعالم و خوش

دوستی دیگر  -
خواهانه و فار  از 

 منافع
کالمی و  - ابراز 

 دوستیرفتاری 

گرمی  - تالش برای 
 کانون زندگی

تالش زن و مرد در خلق 
صمیمیت در فاای 

 خانواده

ْنَزْلنا َعلَ »-
َ
باساا ... َو ُک ْی َقْد أ ْو لم

باٌس »اعراف(   20) «شاا یرم  ُهن َ لم
باٌس َلُهن َ ُک لَ  ْنُتْو لم

َ
 «ْو َو أ

 بقره(.317)

ینت بخشی- ضرورت توجه زن و مرد  ز
های مثبت  به ویژگی
 یکدیگر

م - ن  ...   ْو یُک آَنْسُت ناراا َسآتم  یام
 
 ، نمل(7) « ْو َتْصَطُلونُک َلَعل َ
ْفایْی َک َو -

َ
ُخُذوَنُه َو َقْد أ

ْ
  َف َتر

لیُک َبْعُا   نساه(.23) «َبْعو    ْو إم

بخشی و  آرام-
 امیددهی

توجه به احساسات -
 و حقوق زنان.

 تکالیف  مرد:
گرفتن عواطف  در نظر

زنان در تعامالت و امور 
 خانواده
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 نمونه آیات
مضامین  فرعی  سطح 

 اول

مضامین  فرعی سطح 
 دوم

 مضامین
 اصلی

اْلَمْعُروفم »- ُروُهن َ بم  «عاشم
 نساه(32)
َقةم َفال َتمم َک َفَتَذُروها »-

ُلوا یاْلُمَعل َ
َقةَک لم َفَتَذُروها ْی ل َ اْلَم ُک 

 «اْلُمَعل َ
 نساه(32)
ْس »-

َ
ْن َح کم أ ُث ْی ُنوُهن َ مم
 طالق(0) « .ْنُتْو َک َس 

رفتاری با  خوش-
 همسر

ممنوعیت -
گذاشتن  بالتکلیف 

 زن از طرف همسر
توجه به آرامش زن -

 در انتخاب مسکن

 های زوجین  ب( نقش
هایی برای زوجین در نظرگرفته شتده استت.  نقش، های قرآنی درآموزه :های زوجین نقش

کتتدام از ایشتتان بایتتد نقش هتتای مربتتوع بتته دیگتتری را پذیرفتتته و آرزوی نقتتش  در وهلتته اوا هتتر 
بخشتتی بتترای هتتو  متتراه یکتتدیگر بتتوده و نقتتش آرامها ه دیگتتری را نداشتتته باشتتد. در مستتئولیت

کتتدام از زوجتتین بتته گانتته نقش داشتتته باشتتند. بتترای هتتر  گرفتتته شتتده  طور جدا هتتایی در نظتتر 
گاه شتدن بترای  تکیته، متدیریت اقتصتادی و عتاطفی ختانواده، است. از جمله نقتش متردان

طرفی زنتان  د. از باش پذیرش مسئولیت و توجه به رفاه زن و فرزند و ترمین مسکن می، همسر
نقتتش محتتوری را در ، فروتنتتی، ستتازگاری، عتتالوه بتتر پتتذیرش نقتتش و جایگتتاه محتتافظتی متترد

ینتتت نمایتتد. همچنتتین مراعتتات  کتته ختتود را بتترای همستترش ز خانتته دارا هستتتند. الزم استتت 
کرده و در انتخاب مسکن به توانایی وی توجه نماید.   حاا همسر را 
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 های قرآنی آموزههای زوجین مبتنی بر  نقش .7جدول 

 نمونه آیات
مضامین  فرعی  سطح 

 اول

مضامین  فرعی 
 سطح دوم

 مضامین
 اصلی

 های زوجین نقش
هم » - ْهلم

َ
ر ْذ قاَا »قص (  22) «ساَر بم إم

هم   ُموسی ْهلم
َ
   ِلم

 « ْو َتْصَطُلونُک ... َلَعل َ
 نمل(7)
هم َبْعَا »- َل اهلُل بم ْوا ما َفا َ ْو ُک َو ال َتَتَمن َ

 نساه(.  12) «.َبْعو    َعلی
ْنها َزْوَجها لم »- لَ ُک ْس َی َجَعَل مم  312) «هاْی َن إم

 اعراف(

همراهی در -
 ها  مسئولیت

 پذیرش نقش و جایگاه -
بخشی  نقش آرامش-

 متقابل 

 متقابل: های نقش
پذیرش جایگاه 

یکدیگر در زندگی 
 و همراهی هو

ایه
ر س

ن د
سرا

هم
ش 

آرام
 

ش
ش نق

ذیر
پ

 
ت

ئولی
مس

ا و 
ه

 
تنا

ی م
ها

 
جن

 هر 
ب با

س
 

ساهم »- اُموَن َعَلی الن م مجاُا َقو َ  «الر 
 نساه(15)
 نساه(15) -
ْو » - هم ْموالم

َ
ْن أ ْنَفُقوا مم

َ
ما أ  نساه(15) « َو بم

 یُک آتم »  
هاب  َقَب   َلَعل َ   «ْو َتْصَطُلوَن ُک ْو بمشم

(7 
 قص (22) «ْو َتْصَطُلوَن ُک نمل(  َلَعل َ

ْنَت َو َزْوُج ُک ا آَدُم اْس ی -
َ
   بقره11) «َ  ْن أ

 اعراف(32
ن َ اهلَل » -  یبم َک ا ی ا اَن َعلم کإم

 نساه(15) «راا

رسیدگی به امور -
 خانواده 

گاه شدن - لزوم تکیه 
 برای همسر

مسئولیت پذیری و -
 توجه به رفاه زن و فرزند

مسئولیت ترمین -
 مسکن 

عدم تعدی و یادآوری -
 علو خدا

 نقش مرد:
گاه بودن و  تکیه 

ترمین رفاه 
واده با توجه خان

به جایگاه برتر 
 خداوند

ساه.- اُموَن َعَلی الن م مجاُا َقو َ  نساه(15) الر 
ْنُ وْجدم -  طالق(0) «ْو ُک مم

توجه به نقش و جایگاه -
 محافظتی مرد

توجه به توانایی مرد در -
 انتخاب مسکن

 نقش زن:

پذیرش توانایی و 
کردن  گاه  تکیه 

 مرد
ن َ »- هم ُبُعوَلتم  لم

ال َ  نور( 13) «إم
حاُت »- الم ْو َفالص َ هم ْموالم

َ
ْن أ ْنَفُقوا مم

َ
ما أ بم

ظات تاٌت حافم  نساه(.15) «قانم

کردن  زن - ینت  لزوم ز
 برای همسر.

سازگاری زن با همسر و  -
 فروتنی

 نقش زن:
افزایش 

های  جذابیت
 جسمانی و روانی
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 ج( مرزهای زوجی 
کترده و هتو بایتد مرزهتای بتین ختود و  هتر یت  از زوجتین :مرزهای زوجتی دیگتران را حفتف 

مستتائل مربتتوع بتته ختتانواده و هتتو عیتتوب یکتتدیگر نتتزد دیگتتران مطتترح ننماینتتد. در ارتباطتتات 
کتترده و از انتت  و ارتبتتاع عتتاطفی بتتا جتتن   ختتود بتتا نامحرمتتان جانتتب احتیتتاع را رعایتتت 

کرده و مرزهای ختود  مخالف بر حذر باشند. از طرفی مردان از تنوع طلبی جنسی خودداری 
آبرو و شخصیت همستر ختود را حتافف ، ر این زمینه حفف نمایند. از طرفی زنان نیز اسراررا د

 باشند. 

 های قرآنی مرزهای زوجی مبتنی بر آموزه .3جدول 
مضامین  فرعی  سطح   نمونه آیات 

 اول

مضامین  فرعی 
 سطح دوم

 مضامین
 اصلی

 مرزهای زوجی
بتتاٌس لَ - بتتاٌس ُکتتُهتتن َ لم ْنتتُتْو لم

َ
« َلُهتتن َ ْو َو أ

 (21، نور) بقره( 317
حاُت »- تتتتتالم اْلَی  َفالص َ ظتتتتتاٌت م  «بْیتتتتتحافم
 (15، نساه)
ْعتتتتترمْ  َعتتتتتْن هتتتتتذا َو »بقتتتتتره(  317) -

َ
أ

رم  َذْنبم  یاْسَتْیفم  یوسف(22) « م لم

توجتتتتتتته بتتتتتتته مرزهتتتتتتتای -
 خانوادگی

آبتتتتترو و ، حفتتتتتف استتتتترار-
شخصیت مرد از طترف 

 زن
حفتتتتتتتتتتتف عیتتتتتتتتتتتوب از -

 دیگران

لتتزوم حفتتف مستتائل 
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانواده و 

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای  ویژگی
رفتتتتتاری  -اخالقتتتتی
 اعااه

 آن
جام

انس
وم 

تدا
ت 

جه
ده 

انوا
ی خ

زها
ف مر

حف
 

تتتتتتتنم  - حم ْیتتتتتتتَن َغ یُمْحصم َن َو ال یَر ُمستتتتتتتافم
ذم  خم ْخدان یُمت َ

َ
 مائده(. 1)  أ

ْبتتواَب َو قاَلتتْت َه -
َ
َقتتتم اِْل

 «َ  َت َلتتْیتتَغل َ
 یوسف(21)
ُلوا   َمْثنتتی»-  َتْعتتدم

ال َ
َ
َو ُ تتالَو َو ُربتتاَع.... أ

َد   نساه(1) « ا َفواحم

حرمت روابط عتاطفی -
 پنهان

داری در  خویشتتتتتتتتتتتتتتتتن-
جتن   ارتباع با غیتر هو

گیتتری از انتت  بتتا  و پیش
آنتتتتتتتتتتان و ممنوعیتتتتتتتتتتت 
دلبتتری زن بتترای جتتن  

 مخالف.
طلبی  ممنوعیت تنتوع-

 جنسی.

توجتتتتته زوجتتتتتین بتتتتته 
کنترا روابط خود با 

 دیگران
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 د( توزیم مدیریت خانواده    
یتتع متتدیریت ختتانواده: در زن و شتتوهر بایتتد در وهلتته اوا بتته ، بحتتث متتدیریت ختتانواده توز

کتتافی را مبتذوا دارنتد. ستپ  بتته یکتدیگر نگتاه انستانی برابتتر  برتتری خداونتد در زنتدگی توجته 
گاه بتتودن را دارا باشتتند و ایتتن در  داشتتته باشتتند. متتردان در ختتانواده نقتتش متتدیریتی و تکیتته
کتته ایشتتان نیازهتتای عتتاطفی و متتالی همستتر ختتود و نیازهتتای منتتزا را تتترمین  شتترایطی استتت 

 نمایند.  

 های قرآنی توزیم مدیریت خانواده مبتنی بر آموزه .4جدول 

 مضامین  فرعی  سطح اول نمونه آیات
مضامین  فرعی سطح 

 دوم
 مضامین

 اصلی
 مدیریت خانواده

ْنهتا َزْوَجهتا»- نستاه(  3) «َخَلَق مم
ْنهتتتتتتا َزْوَجهتتتتتتا»   312) «َجَعتتتتتتَل مم

 اعراف(
ن َ اهلَل - تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَن َعلم کتتتتتتتتتتتتتتتتتتإم  «.ای ا
 نساه(.15)
ستتتاه- اُمتتتوَن َعَلتتتی الن م مجتتتاُا َقو َ  الر 
تتتت»نستتتتاه(  15) تتتتهاب  یُک آتم ْو بمشم

 
 «ْو َتْصتتتتتتتتتَطُلوَن ُکتتتتتتتتتَقتتتتتتتتتَب   َلَعل َ

 نمل(7)

 نگاه انسانی برابر-
تتتتتته زوجتتتتتتین بتتتتتته برتتتتتتتر  - توج 

 خداوند
و یفتتته متتتدیریت ختتتانواده بتتتا -

 مردان

متتتتتتترد اولتتتتتتتین نفتتتتتتتر در 
اقتتتتدار مراتب  سلستتتله
 خانواده

ری
ه برت

ه و ن
واد

خان
ت 

دیری
ی  م

ستا
ر را

د د
ر مر

تدا
اق

 
بی

طل
 

اُمتتتتتتتتتتتوَن َعَلتتتتتتتتتتتی - مجتتتتتتتتتتتاُا َقو َ الر 
ساه...  نساه(15) الن م

تتتتترمین نیازهتتتتای اختصاصتتتتی 
 زنان

گاه بتتودن  شتتروع تکیتته
 مرد

 ترمین نیازهای منزا

 روابط مالی  (هه
بستیار حتائز اهمیتت استت. مطتابق  اقتصتادی ختانواده به امتور نگاه زوجین روابط مالی:

دار بتوده و زنتان نیتز بایتد استتقالا  مردان مسئولیت امور متالی را بایتد عهتده، های قرآنی آموزه
مترد بایتد حقتوق اقتصتادی زن را محتترم شتمرده و ، مالی داشته باشتند. بتر استاس ایتن نگتاه
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ه را تتتتترمین های اختصاصتتتتی وی را تتتتتامین نمایتتتتد و در ضتتتتمن اینکتتتته رفتتتتاه ختتتتانواد هزینتتتته
 داشتی به امواا همسر خود نداشته باشد.   چشو، نماید می

 های قرآنی های امور مالی زوجیت مبتنی بر آموزه ضرورت .5جدول 

 نمونه آیات
مضامین  فرعی  سطح 

 اول
 مضامین  فرعی سطح دوم

 مضامین
 اصلی

 امور مالی
متا »- ... بم ستاهم اُمتوَن َعَلتی الن م مجاُا َقو َ الر 

ْو  هم ْموالم
َ
ْن أ ْنَفُقوا  مم

َ
 نساه(. 15) «أ
ن»- هم ساَه َصُدقاتم  نساه(. 5) «َو آُتوا الن م
ْموالم »-

َ
تتتتر ْو...... َفتتتتآُتوُهن َ ُک اْن َتْبَتُیتتتتوا بم

ُجتتتوَرُهن َ 
ُ
ذا آتَ  » نستتتاه( 25) «أ ُتُمتتتوُهن َ ْی إم

ُجوَرُهَن 
ُ
 مائده(. 1) «.أ
ْحَلتتتتةا » - ن َ نم هم ستتتتاَه َصتتتتُدقاتم  «َو آُتتتتتوا الن م
 نساه(5)
تَبْعوم متا » - َتتْذَهُبوا بم َو ال َتْعُاُلوُهن َ لم
 نساه(32) «ُتُموُهن َ ْی آتَ 

متترد مستتئوا متتدیریت -
 مالی

 استقالا مالی زن -
ت حقتتتوق یتتتلتتتزوم رعا -

 اقتصاد  زن
لتتتتتتتتتتتتتتتتتزوم تتتتتتتتتتتتتتتتتتامین  -

های اختصاصتی  هزینه
 زن 
ضتتتتتتتتتتترورت چشتتتتتتتتتتتو  -

داشتتتتت نداشتتتتتن متتتترد 
 نسبت به امواا زن

گتترفتن مقتتداری از د ر در نظتتر 
آمتتتد ختتتانواده  از جانتتتب متتترد 

 برای همسر

اده
خانو

فاه 
ن ر

امی
ت

 ،
دان

ت مر
ئولی

مس
 

 و( روابط جنسی
که زن و مرد نستبت بته یکتدیگر دارنتد روابط جنسی:  ، این روابط از جمله حقوقی است 

که باید آن را جزه الینف  زندگی خود بدانند و دستیابی به فرزنتد صتالح را یکتی از  به طوری
هتایی بترای بتا  رفتار در نظر بگیرنتد. لتذا داشتتن  برنامته ریتزی و اختصتاد زماناهداف این 

هو بودن و همچنین رعایت بهداشت و توجه به زمان و مکان جهت برقراری رابطه از متوارد 
باشد.  استتفاده ابتزاری از نیتاز جنستی بته شتدت منتع شتده و متردان ضتمن  می توصیه شده

زا برای زن بایتد ارزشتمندی وی و نیازهتای غریتزی او  های آسیب داری در موقعیت خویشتن
همراهتتتتی بتتتتا همستتتتر و ، را متتتتورد توجتتتته قتتتترار دهنتتتتد. تکلیتتتتف زنتتتتان نیتتتتز در امتتتتر زناشتتتتویی

کنتد، باشد. چنانچته زن در ایتن امتر داری در غیاب وی می خویشتن مترد بایتد ، ناستازگاری 
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کرده و او را به ترک ناسازگاری فراخواند. در صورت متداومت زن بتر رفتتار  ابتدا با او صحبت 
کتترده و در صتتورت اصتترار وی بتتر ایتتن رفتتتار اقتتدامی جتتدی، ختتود تر  از بستتتر مشتتترک دوری 

 جهت ترغیب زن به همراهی در امر زناشویی انجام دهد. 

 های قرآنی های روابط جنسی زوجیت مبتنی بر آموزه ضرورت .6جدول 

 نمونه آیات
مضامین  فرعی  سطح 

 اول

مضامین  فرعی 
 سطح دوم

 مضامین
 اصلی

 روابط جنسی
َمرَ »-

َ
ت» بقره( 222) «.ُو اهللُک أ ْنُفسم

َ
ُموا ِلم م  221) «ْو ُک َقتد 

بقتتتره(   317) «ْو ُکتتتَتتتتَب اهلُل لَ َک َو اْبَتُیتتتوا متتتا »بقتتتره(  
حاا »  اعراف(312) «صالم
تتتتت  ْو ُکتتتتتْو َحتتتتتْرٌو لَ ُک نمستتتتتاُ  »- ْنُفسم

َ
ُموا ِلم م  «وُک ... َو َقتتتتتد 

 بقره( 221)
ل َ لَ  » - حم

ُ
لییَلَة الص م ْی ْو لَ ُک أ َفُث إم   امم الر َ

بتتتتاٌس لَ ُک نمستتتتائم  بتتتتاٌس َلُهتتتتنُکتتتتْو ُهتتتتن َ لم ْنتتتتُتْو لم
َ
 «ْو َو أ

 بقره(.317)
ت»- ع یَو اْهُجُروُهن َ فم تذم 15) «اْلَماتاجم

ل َ َن ینستاه(  لم
(ُی  ْشُهر 

َ
ْرَبَعةم أ

َ
ُ  أ ْو َتَرب ُ هم ْن نمسائم  بقره(.220) ْؤُلوَن مم

 مندی هدف-
زش یتتتتتتتتزوم آداب آملتتتتتتتت -

بتتتتتتتترای دستتتتتتتتتیابی بتتتتتتتته  
 .   فرزندان صالح

روابتتتتتتتتتتتتتتتط جنستتتتتتتتتتتتتتتی -
 جزهالینف  زندگی

روابتتط جنستتی حتتق زن -
 بر همسر

توجتتته بتتته معنویتتتات 
در ارضتتتتتتتتتتتتتتتتتاهغریزه 

 جنسی 
لتتتزوم داشتتتتن روابتتتط 
مند جنسی بین زوجین

هدف
سی 

جن
ط 

رواب
 ،

ین
وج

ل ز
تقاب

ت م
ئولی

مس
 

 بقره(317) نور( 11) «ْو ُک َ الُو َعْورات  لَ » -
 بقره(317) -
 بقره(221) -
ُتوا َحتْر َ ُکتْو َحتْرٌو لَ ُک و نمستاُ  » -

ْ
تْئُتوُک ْو َفتر تی شم ن َ

َ
 «.ْو أ

 نساه(15) بقره( 221)
حاُت » - الم ْلَی  َفالص َ ظاٌت لم  نساه(. 15) «بْی ...حافم
ْشتتتُهر  » -

َ
َبَعتتتةم أ ْر

َ
ُ  أ ...   َتتتتَذُروَن » بقتتتره(  220) «َتتتتَرب ُ

ْزواجم 
َ
 شعراه(300) «وُک أ

اد دادن اختصتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
 هایی برای همسر زمان

برنامتته ریتتزی بتترای رفتتع  -
 نیاز

توجتتتتته و متتتتتداومت بتتتتتر  -
 ارضای نیاز همسر

لتتزوم توجتته بتته نیتتاز متترد  -
 از طرف زن

ضتتترورت همراهتتتی زن  -
 در امر زناشویی

تتتتتته بتتتتتتته  - ضتتتتتترورت توج 
 ز  زنیازها  غرین

تالش زوجین در رفع 
نیازهتتتتتتتای جنستتتتتتتی 

 یکدیگر

در 
سی 

جن
یاز 

ع ن
ت رف

رور
ض

ت 
عای

با ر
ی و 

سر
هم

ط 
رواب

ب 
چو

هار
چ

یط
شرا
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 نمونه آیات
مضامین  فرعی  سطح 

 اول

مضامین  فرعی 
 سطح دوم

 مضامین
 اصلی

 روابط جنسی
ْنُتْو عتا»  -

َ
ُروُهن َ َو أ ت-ُفوَن کم َو ال ُتَباشم دم  یفم  «اْلَمستاجم

تتْن َح »َبقتتره( 317) ُتوُهن َ مم
ْ
تتْرَن َفتتر ذا َتَطه َ َمتترَ ْیتتإم

َ
ُو ُک ُث أ

 بقره(  222) «اهللُ 
تتتت»  ستتتتاَه فم ُلوا الن م تتتت یَفتتتتاْعَتزم بقتتتتره(  222) «ویاْلَمحم
ُتوا َحتتتْر َ ُکتتتَحتتتْرٌو لَ ْو ُک نمستتتاُ  »

ْ
تتتتْئُتوُک ْو َفتتتتر تتتی شم ن َ

َ
 «ْو أ

 بقره(221)
ْلَی » - ظاٌت لم  نساه(15) «بم ْی حافم

داری   لتتتتتتزوم خویشتتتتتتتن -
 مرد
داری زن در  خویشتتتتتتتن -

 غیاب همسر. 

کنترا غریزه جنستی 
 های خاد در زمان

ذ ا »  -
َ
 بقره(222) «ُهَو أ

 بقره(221) «ْو ُک ْو َحْرٌو لَ ُک نمساُ  » -
بتتتتتتتته آستتتتتتتتیب توجتتتتتتتته  -

 های موقعیتی زن پذیری
توجتتتته بتتتته ارزشتتتتمندی  -

 زن

تتتتتتتتتتتتتتتتالش بتتتتتتتتتتتتتتتر در 
نظرگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترفتن 

 احساسات زن

 

ْشُهر»-
َ
ْرَبَعةم أ

َ
ُ  أ  بقره( 220) «َتَرب ُ

تتذم ) -
ل َ (.ُی َن یلم ْشتتُهر 

َ
َبَعتتةم أ ْر

َ
ُ  أ ْو َتتتَرب ُ هم تتْن نمستتائم  ْؤُلتتوَن مم

ب ُ ُکتتتَو َتتتتَذُروَن متتتا َخَلتتتَق لَ » بقتتتره( 220) تتتْن ُکتتتْو َر ْو مم
ْزواجم 

َ
 شعراه(300) «ْو ُک أ
تتتتتتتت» - ُظتتتتتتتتوُهن َ َو اْهُجتتتتتتتتُروُهن َ فم عم َو  یَفعم اْلَماتتتتتتتتاجم

ُبوُهن َ   نساه(.15) «اْضرم

صتتتحبت و توصتتتیه بتتته -
 ترک ناسازگاری

 خوابی  هو کتر-
تر جهتتت  اقتدامی جتدی-

 ترغیب زن به همراهی

توصتتیه بتته متتردان در 
ناستتتازگاری جنستتتی 

 زن

 حل تعارضات و ناسازگاری زوجین  ز(
کتته میتتان دو جتتن  زن و التتف( تقویتتت ستتازگاری و پیشتتگیری از تعتتار : تفاوت  هتتایی 

نمایتتد. متتردان بایتتد بتترای تقویتتت ستتازگاری و  موجبتتات تعتتار  را فتتراهو می، متترد وجتتود دارد
کتتتته تعتتتتدد زوجتتتتات می، پیشتتتتگیری از تعتتتتار  کتتتترده و بداننتتتتد  توانتتتتد  عتتتتدالت را برقتتتترار 

کلتی هتر دو جهتت پیشتگیری از تعتار   . بهگاهی برای انحراف از عدالت باشد لیزش طور 
کانون خانواده از هتو نپاشتد. در ، توانند از بعای از حقوق خود می با طیب خاطر بگذرند تا 

آمیز نستبت بته  رفتارهتای محبتت، داشتت مسائل زندگی همراه همدیگر شتده و بتدون چشو
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کتترده و درضتتمن اغمتت، یکتتدیگر داشتتته باشتتند ا  از عیتتوب از حتتریو ختتانوادگی محافظتتت 
کتردن عیب، یکدیگر کننتد. زوجتین بایتد  از برمال  هتای هتو در جلتوی دیگتران نیتز ختودداری 

هتای الزم را داشتته باشتند و در هنگتام تیییترات ُخلقتی از اصتل متدارا  مراقبت، درکالم ختود
کردن زن منع شده است. ، استفاده نمایند. برای تقویت سازگاری  هرگونه تعدی و آزرده 

های  خوشتتی، زوجتین بایتد در هنگتام بتروز اختتالف، ود: در مرحلته بعتدیب(تقویتت خت
کرده که با هو تجربه  کننتد و از هرگونته بختل گذشته  ، زبتان زخو، ورزی اند را به خود یادآوری 

کرده و مشکالت را بین خود حتل نماینتد. در ایتن راستتا مترد بایتد ، تحقیر و طعنه خودداری 
کتتترده  و زن را بتتترای ادامتتته زنتتتدگی مشتتتترک یتتتا جتتتدایی در بتتتر تمتتتایالت منفتتتی ختتتود غلبتتته 

 بالتکلیفی نگذارد.
کته زوجتین نتوانستتند  تر شدن تعارضات و ایجاد نگرانی برای نزدیکتان: زمانی ج( جدی

کته ، از پ  مشکالت خود برآیند کتافی مبتذوا دارنتد. ابتتدا بداننتد  باید به چند نکته توجته 
بنابراین تمرکتز ختود را ، به تنهایی ارجحیت دارد حفف خانواده بر احقاق حق هرکدام از آنها

گذارند. در اصالح روابط بتین ختود تعلتل نکترده و هتر یت  از آنهتا از طترف ، بر سازش و مدارا 
ختتتود داوری ختتتانگی را انتختتتاب نمایتتتد. عتتتزم ایتتتن داوران بایتتتد اصتتتالح بتتتین زوجتتتین و نتتته 

ی زوج وابستتته بتته ختتود داری از بستتتگان ختتود و پتتذیرش اشتتکاالت اخالقتتی و رفتتتار جانتتب
 رش نظرات داوران باید باشد.     باشند. از طرفی و یفه زوجین نیز پذی
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 های قرآنی حل تعارضات و ناسازگاری زوجین مبتنی بر آموزه .2دول ج

 مضامین  فرعی  سطح اول نمونه آیات
مضامین  فرعی 

 سطح دوم
 مضامین

 اصلی
 حل تعارضات و ناسازگاری زوجین

ْن »- ْن َو إم تتتتتتُطوا...َفإم  ُتْقسم
ال َ
َ
ْفتتتتتتُتْو أ خم

َد ا  ُلوا َفواحم  َتْعدم
ال َ
َ
ْفُتْو أ  نساه(1) «خم

 نساه( 1) -
هتا ُنُشتوزاا - تْن َبْعلم ٌ  خاَفْت مم

َ
نم اْمَرأ َو إم

ْن 
َ
حا بَ یُ أ ْلُح ْی ْصلم َنُهما ُصْلحاا َو الص ُ

 نساه( 321) «رٌ ْی َخ 
ا َخَلْقنا»- ن َ ْن َذ ُک إم ْنثیَک ْو مم

ُ
 ... ر  َو أ

َتعاَرُفوا  حجرات(31) «لم

 ضرورت پاسداری از عدالت  -
د زوجتتتتات - گتتتتاهی  لیزش، تعتتتتد 

 برا  انحراف از عدالت
 عدم اصرار بر حقوق مسلو   -
وجتتود تفتتاوت میتتان زن و متترد و  -

 ضرورت آشنایی با یکدیگر

 اصوا شناختی

ش
و پی

ی 
زگار

 سا
ت

قوی
ا: ت

ه او
حل

مر
 

 
عار

 از ت
ری

گی
 

ْنتتتَت َو ُک اْستتت» -
َ
تتتَة  َ  َزْوُجتتتْن أ  «اْلَجن َ

ْنتتَت َو َزْوُجتتُک اْستت»بقتتره(  11)
َ
 َ  ْن أ

َة   اعراف(  32) «اْلَجن َ
 روم(23) «َمَود َ ا َو َرْحَمةا » -
 «.ُر َرَقَبتتتتتتتتة  یتتتتتتتتمتتتتتتتتا قتتتتتتتتاُلوا َفَتْحرم » -
 مجادله(1و2و3)
تتتتت» - تم

تم َیتتتتت یَو الال َ
ْ
َشتتتتتَة ... یر َن اْلفاحم
ُدوا َعَلتتت تتتْن ْی َفاْسَتْشتتتهم َبَعتتتةا مم ْر

َ
ن َ أ  ْو ُک هم

ُدوا ْن َشهم  نساه(  31) «َفإم
ْرَبُع َشهادات  بماهللم »
َ
 نور(  36-0) « أ
ْن » -

َ
حا بَ یُ أ  321) «َنُهمتتتتتتتتتتتاْی ْصتتتتتتتتتتلم

تتهم َک َفتتاْبَعُثوا َح »نستتاه(   ْهلم
َ
تتْن أ  ،«متتاا مم

 نساه( 11)
 «ْو ُک َستتتتْوآتم  یوارم ُیتتتت»بقتتتتره(  317) -
 روم( 23) «َرْحَمةا »اعراف(   20)
تم ) -

 یوسف(.21) (یال َ
بتتتاٌس لَ  ُهتتتن َ » - بتتتاٌس ُکتتتلم ْنتتتُتْو لم

َ
ْو َو أ

 نساه( 32) بقره( 317) «َلُهن َ 
َطْعتتَن » -

َ
ْن أ ن َ ْی ْو َفتتال َتْبُیتتوا َعَلتتُک َفتتإم هم
و ال »نستتتتتتتتتتتتتتتاه(  15) «.الا یَستتتتتتتتتتتتتتتبم 

ْن   َتْعُاُلوُهَن 
َ
 أ

ال َ تم یَ ... إم
ْ
َشة  یر َن بمفاحم

 نساه(32) َنة ی م ُمَب 

 ضرورت همنشینی زوجین -
 رفتارهای بدون  چشمداشت  - 
کالمی  -  مراقبت 
 مراقبت از حریو شخصی -
 توجه به مرزهای  خانوادگی -
 چشو پوشی از عیوب-
 عیب پوشی درمقابل دیگران -
 مدارا در هنگام تیییرات خلقی-
کتتردن - ممنوعیتت تعتدی و آزرده 

 زن

 اصوا رفتاری
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 مضامین  فرعی  سطح اول نمونه آیات
مضامین  فرعی 

 سطح دوم
 مضامین

 اصلی
ُخُذوَنُه ْی َک »-

ْ
 نساه(23) «َف َتر

ْفایَقْد »-
َ
 نساه( 23) « أ

 ممنوعیت شکستن عهد خود-
گذشتتته و   یتتادآوری خوشتتی- های 

 پیمان مودت

 اصوا شناختی

خود
ت 

قوی
م: ت

ه دو
حل

مر
 

ْن »- ْهُتُمتتتتتتتوُهن َ َفَعستتتتتتتیَک َفتتتتتتتإم ْن   رم
َ
أ

راا ْیتهم َخ یتْجَعتَل اهلُل فم یَ ئاا َو ْی َرُهوا َشتْک تَ 
 نساه(32) «رایثم َک 
ْنُفتتتتتتُ  »-

َ
تتتتتتَرتم اِْل ْحام

ُ
تتتتتتتح َ َو أ  «الش ُ

 نساه(.  321)
 نساه(15) -
ْفُتْو »- ْن خم  نساه(. 11) «.َو إم
ْشُهر  »-

َ
ْرَبَعةم أ

َ
ُ  أ  بقره( 220) «َتَرب ُ

 غلبه مرد بر تمایالت منفی -
 عزم بر گذشت و پرهیز از بخل-
تحقیتتر و ، ممنوعیتتت زختتو زبتتان-

 طعنه
 مراقبت بر عدم  دخالت  اقوام -
 ممنوعیت بالتکلیفی زن-

 رفتاریاصوا 

ْلُح َخ » -  نساه(. 321) «. رٌ ْی َو الص ُ
تتتتتتتتُروُهَن   ال َتْعُاتتتتتتتتُلوُهَن » -  «.. عاشم
 نساه(32)
ا َکتتتتت» - تتتتتعا تتتتتایکم َح اَن اهلُل َواسم  16) «ما

 نساه(

 تقدم حفف خانواده بر حق زوج -
ضتتتتترورت استتتتتتفاده زوجتتتتتین از  -

 مدارا

توکتل بتته تتتدبیر الهتتی در صتتورت  -
 عزم به طالق

 اصوا شناختی

دی
: ج

سوم
له 

مرح
 

کان
زدی

ی ن
ی برا

گران
اد ن

ایج
ت و 

ضا
عار

ن ت
شد

تر 
 

 نساه( 11) «َفاْبَعُثوا» -
تتتهم َو َح َک َح » - ْهلم

َ
تتتْن أ تتتْن متتتاا َک متتتاا مم مم

هتتا ْهلم
َ
ٌد »نستتاه(   11) «أ َد شتتاهم َشتتهم

ها ْهلم
َ
ْن أ  یوسف(20) «مم

ْن » - ْصتتتتتتتالحاا یتتتتتتترم ُی إم تتتتتتتقم اهلُل ُی دا إم م َوف 
 نساه(.11) «َنُهماْی بَ 
هتتتتتتتا» - ْهلم

َ
تتتتتتتْن أ ٌد مم َد شتتتتتتتاهم  «َشتتتتتتتهم

 یوسف(20)
تتتتتتتقاَق بَ » - ْفتتتتتتتُتْو شم ْن خم متتتتتتتا ْی َو إم هم نم

تتتهم َو َح َک َفتتتاْبَعُثوا َح  ْهلم
َ
تتتْن أ متتتاا َک متتتاا مم

ها ْهلم
َ
ْن أ  نساه(11) «مم

عدم تعلل و سرعت بخشتی در  -
 اصالح

 انتخاب داور خانگی -
عتتتتتزم داوران بتتتتتر اصتتتتتالح و نتتتتته  -

 جانبداری
پتتتذیرش اشتتتکاالت اخالقتتتی یتتتا  -

رفتتاری هریتت  اززوجتین از طتترف 
 آنهاهای  خانواده

 لزوم پذیرش نظرات داوران -

 اصوا رفتاری

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_130_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 مضامین  فرعی  سطح اول نمونه آیات
مضامین  فرعی 

 سطح دوم
 مضامین

 اصلی
 روابط با خویشاوندان

ُقوا » - ْرحام  اهللَ ات َ
َ
 نساه(3) «... َو اِْل

 نساه(3) -
ْن » -

َ
تهم أ َمَر اهلُل بم

َ
بقتره(  27) «وَصتَل ُی أ

تتتتتتتتَد » اْلوالم تتتتتتتتذم ْی َو بم  َو بم
ْحستتتتتتتتاناا  ینم إم

 نساه(10) «اْلُقْربی

ت حقتتتتتتتتوق ختتتتتتتتانواده و یتتتتتتتترعا -
 شاوندانیخو
حتتائز اهمیتتت بتتودن پیونتتدهای  -

 خانوادگی
 لزوم تحکیو روابط خویشاوندی-

توجتتتتتتته بتتتتتتته لتتتتتتتزوم 
های  پیونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 خانوادگی

هی
مر ال

 اوا
از

 ،
دی

شاون
خوی

ده 
ستر

ح گ
سط

در 
ده 

انوا
ی خ

دها
پیون

ف 
حف

 

ْن قم » - ُعوا ُهتَو ُکتَل لَ یإم ُعتوا َفتاْرجم ُو اْرجم
زْ 
َ
 نور(21) «وُک لَ   یکأ

خانه  رفتن عتتتتتذر صتتتتتاحبیپتتتتتذ-
 نشانه رشد و بالندگی

- 

 « کَلَرَجْمنتتتتتتتتا َ  َلتتتتتتتتْو ال َرْهُطتتتتتتتت» -
 هود(23)

های  انجتتتتتتتتتتتتام پیونتتتتتتتتتتتتدآ تتتتتتتتتتتار -
 خانوادگی:

 بهره وری از حمایت اطرافیان

- 

تتتتتذم » -
...   ْنُقُاتتتتتوَن َعْهتتتتتَد اهللم یَ َن یال َ
ولئم 

ُ
ُرون َ  أ  بقره(  27) «ُهُو اْلخاسم
تتتتتذم »

...   ْنُقُاتتتتتوَن َعْهتتتتتَد اهللم یَ َن یَو ال َ
تتتت ولئم

ُ
ْعَنتتتتة َ  أ

 رعتتتتد( 21) «َلُهتتتتُو الل َ
 نساه( 3)

ختتتانوادگی:  های  آ تتتارترک پیونتتتد-
آستتتتتیب پتتتتتذیری و محرومیتتتتتت از 

 رحمت الهی

- 

تتتتتتتَد »- اْلوالم تتتتتتتذم ْی َو بم  َو بم
ْحستتتتتتتاناا  ینم إم

ن َ اهلَل ال  تب ُ َمتْن یُ اْلُقْربتی... إم اَن کتتحم
 نساه( 10) «ُمْختاالا َفُخورا

 :های ختتتتتانوادگی موانتتتتتع پیونتتتتتد-
 خودبرتربینی و خودشیفتگی

- 

تی ُک وتم ُی َر بُ ْی وتاا َغ ُی ال َتْدُخُلوا بُ »- ْو َحت َ
ُسوا نم

ْ
 نور( 27) «َتْسَتر

تی ُک وتم ُی َر بُ ْی وتاا َغ ُی ال َتْدُخُلوا بُ »- ْو َحت َ
ُموا َعلتتتتی ُستتتتوا َو ُتَستتتتل م نم

ْ
هتتتتا  َتْسَتر ْهلم

َ
 «أ

 نور(27)
ُعوا»- ُعوا َفاْرجم  نور(21) «اْرجم

ت و یتتتتتاهتمتتتتتام بتتتتته حفتتتتتف امن -
 خانه  ش صاحبیآسا
ز از ورود بتتتتته محتتتتتل یتتتتتلتتتتتزوم پره -
ش از ستتالم یپتت، گتترانیونت دکستت
 . ردن به اهل آنک
و شخصتی منتزا یاحترام به حر -

 افراد.

های  توصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیه
 رفتاری به مهمان
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ُعوا»-  حق نپذیرفتن مهمان - نور(21) «اْرجم
های  توصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیه

رفتتتتتتتتتتتتتتاری بتتتتتتتتتتتتته 
 خانه صاحب
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 گیری بحث و نتیجه
کتتاوی مرحلتته زوجیتتت بتتر مبنتتای غنی، پتتهوهش حاضتترهتتدف از  تتترین منبتتع آستتمانی  وا

کریو_ است. در این پهوهش از روش تحلیل مامون برای استخراج ماتامین مرحلته  _قرآن 
ماامین اصلی شناستایی شتده ، های پهوهش زوجیت قرآنی استفاده شد. با توجه به یافته

یتتع متتدیریت ، مرزهتتای زوجتتی، هتتای زوجتتین نقش، روابتتط عتتاطفی، بتترای مرحلتته زوجیتتت توز
 باشد. می، حل تعارضات و ناسازگاری زوجین، روابط جنسی، روابط مالی، خانواده

اولتتین ، شتتوند. ایتتن مرحلتته وارد مرحلتته زوجیتتت می، دختتتر و پستتر، بعتتد از مرحلتته ازدواج
گرفته و زندگی مشتترک ختود را آغتاز می مرحله که آن دو زیر ی  سقف قرار  کننتد.  ای است 

گرفتتته و بتته ستتمت متتا شتتدن حرکتتت ، در ایتتن مرحلتته هتتر یتت  از زوجتتین از متتن بتتودن فاصتتله 
یتتاد می، نماینتتد. در ایتتن انتقتتاا می شتتود. در نگتتاه  احتمتتاا بتتروز مشتتکالت در بتتین زوجتتین ز

کستب آرامتش ازدواج می، قرآنی یکتی از ، ستوره روم 23باشتد. چنانچته در آیته  یکتی از عوامتل 
بتتته آرامتتتش مطتتترح نمتتتوده و هدیتتته آن را در "متتتوده و رحمتتته" قتتترار اهتتتداف ازدواج را دستتتتیابی 

کتتریو در متتورد زوجتتین بتته می کتته در قتترآن  رود.  کار متتی دهتتد. "لبتتاس" استتتعاره زیبتتایی استتت 
کتته بتتر استتاس آن بتترای رستتیدن بتته آرامتتش لبتتاس ویژگی زوجتتین بایتتد آن ، هتتایی را داراستتت 

گتترم ، دهی شخصتیت، و محتیط هتا را در ختود پترورش دهنتتد. حفتف حتریو بتین بتتدن ویژگی
باشتد. زوجتین  هتای لبتاس می از جملته ویژگی، بخشی و پوشاندن عیوب زینت، کردن بدن

عیتتتوب یکتتتدیگر را ، بایتتتد بتواننتتتد ماننتتتد لبتتتاس، بتتترای ایجتتتاد یتتت  رابطتتته عتتتاطفی مناستتتب
کرده و نزد دیگران نیز ابراز نکنند. ویژگی کترده  اغما   گوشتزد  های مثبت هو را به یکدیگر 

کته انستان ستالو لبتاس ختود را پتاره نمی در جمع دیگران نیتز بتروز دهنتد. همانو  ، کنتد گونته 
کترده و پترده منتدی  دری ننماینتد. عالقه زوجین نیز در ارتباطات خود باید احتترام را رعایتت 

خاطر وجتود  زوجین باید به دور از هرگونه منافع شخصی باشد و هر یت  از آنتان دیگتری را بته
کتتردن نیازهتتای ختتود دوستتت داشتتته باشتتند. هماندیگتتری نتته بتترا کتته لبتتاس  ی بتتر آورده  گونتته 

کردن فرد می گرم  کترده ، گردد موجب  کتردن ختانواده تتالش ختود را  گترم  زوجین نیز باید برای 
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تواننتد از ابتتدای ورود بته  تا به این نحو از طالق عاطفی پیشگیری نماینتد. در ایتن راستتا می
گویی رفتتتاری موجتتب صتتم منتتزا بتتا خوش یمیت در فاتتای ختتانواده شتتوند. همچنتتین دعتتا

کتترده و تتتاب ،همستتران نستتبت بتته هتتو آوری  احستتاس مثبتتت آنتتان را نیتتز بتته یکتتدیگر بیشتتتر 
که زنان بر اساس اصتل فطترت نماید. از آن های هو بیشتر می زوجین را نسبت به نق  ، جا 

جهتت ارضتای عواطتف  ،های قرآنی بترای متردان در آموزه، باشند عواطف بیشتری را دارا می
امیتتددهی بتته ، ها های بیشتتتری ذکتتر شتتده استتت. ایتتن مستتئولیت شتتان مستتئولیت همسران

 باشد.     بخشی زنان حتی در هنگام انتخاب مسکن می رفتاری و توجه به آرام خوش، همسر
های عاطفی میتان همستران  ( مبنی بر شکوفاسازی توانمندی3122) ی فقیهیپهوهشها

( 3125) آذربایجتانی و لواستانی، حسینیان، افروز، روابط آنان  جوادیبخشی  بر روی سامان
مندی زوجیتت   های دینتی بتر افتزایش رضتایت مبنی بر تر یر تعامالت عاطفی در بستر ارزش

از ، ( مبنتتتی بتتتر آمتتتوزش ابتتتراز عاطفتتته و عشتتتق نستتتبت بتتته همستتتر بتتته متتتردان3125) خطیبتتتی
کته دوستت داشتتن 2662) 2قل از فیستبه ن 1راهکارهای اساسی در تحکیو خانواده  مزلو   )

گالستر و دوست داشته شدن را از نیازهای اساسی انستان می ( مبنتی بتر 2632) 3دانتد  نظریته 
که از عادات مهرآمیز می پذیرش غیرمشروع زوجین و احترام فی یت  فتروم مابینی   4باشتد  ار

کتتته احتتتترام2662) بتتته نقتتتل از فیستتتت دادن را از شتتتناخت و اهمیتتتت ، پذیری مستتتئولیت، ( 
هتتای  همستتو بتتا روابتتط عتتاطفی مرحلتته زوجیتتت از نگتتاه آموزه، دانتتد عناصتتر عشتتق واقعتتی می

کانستتتن تتتاین و 3172) (  آهنگتتر3172) ی واعظتتیپهوهشتتهاباشتتد. همچنتتین  قرآنتتی می ( و 
کتتاهش تنش2660) 5همکتتاران هتتای فیزیولتتوژیکی و روانتتی همستتو بتتا  (  مبنتتی بتتر تتتر یر دعتتا بتتر 

 باشد. اضر میهای پهوهش ح یافته
کدام از زوجین، در طوا زندگی باید نقتش جنستیتی مربتوع بته ختود را ایفتا نماینتد.  ، هر 

                          
1. Maslow, A. 
2. Feist, G. 
3. Glasser, w. 
4. Fromm, E. 
5. Constantine, M. G., Miville, M. L., Warren, A. K., Gainor, K. A., & Lewis‐Coles, M. A. E 
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که جابجایی نقش صورت می هتای  حاا هر دو نفر خوب نخواهد بود. نقش، گیرد هنگامی 
جنستتیتی همستتران ماننتتد هتتر نظتتام اجتمتتاعی دیگتتر دارای ستتازمان استتت و هتتر فتترد در ایتتن 

کته بتر استاس ایتن جایگتاه تکتالیف خاصتی را بایتد  ای می اه ویتژهسازمان دارای جایگ باشتد 
همستتران بایتتد نقتتش و جایگتاه یکتتدیگر را پتتذیرا باشتتند. برختتی از ایتتن ، انجتام دهتتد. در ابتتتدا

صتتورت مشتتترک  ها را بایتد به بخشتی و همتتراه شتدن در مستتئولیت از جملتته آرامش، تکتالیف
نیازهای عتاطفی همستر ، پذیری و ترمین رفاه طور خاد نقش مسئولیت انجام دهند. اما به

کتته متترد  باشتتد. الزم بتته هتتای متتردان در ختتانواده می و حتتتی مستتکن از جملتته نقش ذکر استتت 
گاه همتتواره بایتتد قتتدرت پروردگتتار را بتتاالتر از قتتدرت ختتود بدانتتد و  عنوان یتت  متتدیر و تکیتته بتته

اصتتل را در داستتتان قرآنتتی مصتتائب زنتتدگی را در نتتزد ختتدا بتترده و از او استتتمداد طلبتتد. ایتتن 
 10) حارت یعقتوب، انبیاه( 11) حارت ایوب، قص ( 25) مربوع به حارت موسی

، تتوان دیتد. نقتش زن نیتز ستازگاری بتا همستتر در هنگتام بتروز مشتکل بته وضتوح می، یوستف(
( مبنتی بتر 3120) (  ستدید3122) باشتد. یافتته پنتاهی های وی می فروتنی و توجه به توانایی

 2لتتتی هی جی، (3212) 1ش زوجتتتین در بهداشتتتت روانتتتی ختتتانواده  مینتتتوچینا ربخشتتتی نقتتت
گلدنبر 3271) گلدنبر  و  هتای متناستب موجتب  ( مبنی بر اینکه ایفتای نقش3230) 3( و 

 .باشد شود با یافته پهوهش همسو می بالندگی خانواده می
متتا بعتتد از ا، باشتتند هتتای ختتود دارای متترز می هتتر یتت  از زوجتتین قبتتل از ازدواج در خانواده

گسترده دو و خانواده  ازدواج بتین آن وجود آیتتد  بایستت متترز واضتح جدیتتدی بته شتتان می هتای 
هتا نیتز حفتف  پیوستتگی آن، گتردد که استقالا فردی هر ی  از زوجین حفف می که در حالی

هتتا بتتا یکتتدیگر و افتتراد ختتارج از ختتانواده حتتدود  شتتود و از طرفتتی در نحتتوه روابتتط ختتانوادگی آن
کارایی و روابط آن مشخصی به گتردد. ایتن مرزبنتدی  وجود آید و به این نحو  هتا بهتتر از پتیش 

داری در ارتبتاع بتا  خویشتتن، حفف عیوب از دیگران، حفف اسرار و آبرو و شخصیت همسر

                          
1. Minuchin, S. 
2. Haley, J. 
3. Goldenberg,I & Goldenberg,H. 
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( 3113) فر های ستاالری باشتد. یافتته غیرهمجن  و دقت در تعامالت بتا غیترهمجن   می
گستتره مرزهتتا درختانواده  ( 3121) احمتتدی، اعتمتادی، از دیتتدگاه استالم و  قاستتمیمبنتی بتتر 

( مبنی بتر 3213) های تعاملی زوجین و خانواده همسر و مینوچین مبنی بر شناسایی آسیب
ای  ای زن و شوهر بر اختالالت در الگوهتای متراوده تر یر نامشخ  بودن مرزهای زیر منظومه

 باشد.  های  پهوهش حاضر همسو می آنان با  یافته
. در جامعته باشتد وگیری از هترج و مترج الزم میای وجود ی  رهبر بترای جلت هر جامعه در

نساه( این مسئولیت مرد بته  15) " عَلَی النِِّساءِ جالُ قَوّامُو َاز نگاه قرآنی "الر، کوچ  خانواده
کامتل بته امتور ...  بتر استاس  کننتده  مرد تفویو شده است. معنای لیوی قوام معنتای قیتام 

پذیری  کند در حقیقتت مستئولیت شن به برتری و بلندی مقام و تسلط داللت نمیتفسیر رو
رستتاند. ایتتن یافتتته بتتا یافتتته  هتتای عتتاطفی و اقتصتتادی متترد را می متترد در مراقبتتت و حمایت

( مبنتتی بتتر قوامیتتت از 3125) کرمتتی، میرخلیلتتی، ( و میرجلیلتتی3117) زاده اردبیلتتی عظتتیو
کریو و مینوچین کارآمتدی ختانواده ( 3213) نگاه قرآن  مبنی بر تر یر توزیع صحیح قتدرت بتر 

 باشد. همسو می

، براساس نقش مذکور در مورد لزوم سرپرستتی مترد در ختانواده و تترمین رفتاه از طترف وی
باشد. در این راستتا وی بایتد حقتوق  مدیریت مالی خانواده نیز از نگاه قرآنی برعهده مرد می

داشتتی بته امتواا  و بته زن استتقالا متالی داده و چشواقتصادی همسر خود را رعایت نمتوده 
که زن نان همسر خود نداشته باشد. در غیر این آور خانه شود از اقتدار مترد  صورت هنگامی 
کاستتته شتتده و دیگتتر نمی ای همستتر ختتود مطتترح گاه بتتر عنوان یتت  تکیتته توانتتد بتته در ختتانواده 

تتتر یر مثبتت متتدیریت متتالی متترد در  ( مبنتتی بتتر3122) های پنتتاهی و آذربایجتانی . یافتتتهباشتد
( مبنتی بتر جایگتاه متدیریتی زن در ختانواده از نگتاه استالمی و 3121) خانواده  العبدالخانی

بتا یافتته ، ( مبنتی بتر تتر یر مثبتت متدیریت متالی مترد درختانواده3221) 1دونالد  هروی و م 
 باشد.  این پهوهش همسو می

                          
1. Harvey, L & MacDonald, M. 
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مت جستو و روان زوجتین و ایجتاد تعتادا طور صتحیح در ستال های جنسی بته  ترمین نیاز
ستتتزایی دارد. زوجتتتین  بایتتتد ایتتتن امتتتر را جتتتزه الینفتتت  زنتتتدگی ختتتود دانستتتته و  روانتتتی تتتتر یر به

هتای  کته ارضتای ایتن نیتاز از راه هایی را برای این امر اختصاد دهنتد. بتا توجته بته این زمان
گذاشته و از هرگونته باشد باید همسران به حقوق هو در این زمینه  تداوم خانواده می احترام 

 زدگی و نارضتایتی را فتراهو نیاورنتد. یافتته رحیمتی خودمحوری پرهیز نمایند تا موجبات دا
( مبتنی بر تر یر نارضایتی جنسی بر اختالفتات زناشتویی   نظریته نیازهتای مزلتو مبنتی 3123)

کتته در صتتورت  کتته نیازهتتای جنستتی از جملتته نیازهتتای اولیتته می بتتر این عتتدم ارضتتای باشتتند 
کتتامی_  ی بتتاالتر می موجتتب بتترآورده نشتتدن نیازهتتای رده ، کامتتل و صتتحیح گتتردد و نظریتته نا

کتتام  ( بتته3212) پرخاشتتگری دالیتتورد و دیگتتران نقل از شتتریعتی رودستتری مبتنتتی بتتر اینکتته  نا
کته بته تبع آن  ماندن فرد برای رسیدن به هدف را موجب پیدایش سائق پرخاشگری دانسته 

های پتتهوهش هتتو راستتتا  رای صتتدمه زدن بتته دیگتتری خواهتتد شتتد بتتا یافتتتهموجتتب رفتتتاری بتت
 باشد. می

کتته نیازهتتای ذکتتر شتتده فتتوق ایتتن همستتران ارضتتا نگتتردد و زوجیتتت نستتبت بتته  هنگامی
کافی نداشته و یا بر حقوق مستلو ختود اصترار داشتته باشتند و  تفاوت های یکدیگر شناخت 

گردنتتد متتابینی خواهنتتد شتتد. بتتترای  فی دچتتتار تعارضتتات، یتتا در رعایتتت عتتدالت منحتترف 
کتتالم ختتود بتتوده و در هنگتتام تیییتترات ، پیشتتگیری از بتتروز تعارضتتات احتمتتالی بایتتد مراقتتب 

خلقتی از اصتتل متدارا استتتفاده نماینتد و بتته مرزهتای ختتانوادگی توجته الزم را مبتتذوا داشتتته و 
نکشتتند.  تنها در جمتع دیگتران مطتترح ننماینتد بلکته بته رخ یکتدیگر نیتز عیتوب یکتدیگر را نته

گذشتتته بتتا  کتته در  بتترای ایتتن منظتتور در هنگتتام نتتاراحتی از یکتتدیگر بتته یتتاد ختتاطرات خوشتتی 
تحقیر و زخو زبتان پرهیتز ، اند افتاده و از هرگونه خودخواهی و تمایالت منفی یکدیگر داشته

جهت  از داوران ختتانگی بتته، هریتت  از زوجتتین، تر شتتد نماینتتد. چنانچتته تعارضتتات جتتدی
کتتارحفتتف منتتافع ختتانواد تعلتتل نداشتتته و در اصتتالح امتتور ، ه استتتفاده نماینتتد. داوران بایتتد در 

گتتذر زمتتان می، بتتین زوجتتین ستترعت بخشتتی داشتتته باشتتند کتته  توانتتد تصتتویر همستتر را از  چتترا 
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کتتردن آن دو را دشتتوار نمایتتد. بتتا توجتته بتته این کتترده و وصتتل  کتته  آلبتتوم ذهنتتی دیگتتری ختتارج 
که قتتدرت  در صتتورتی، زوجتتین دارا هستتتندآشتتنایی بیشتتتری نستتبت بتته ، داورهتتای ختتانگی

کتتتترد. یافتتتتته، طتتتترف بتتتتودن داشتتتتته باشتتتتند بی های  بهتتتتتر استتتتت از داوری آنتتتتان استتتتتفاده 
کتتاهش تعارضتتات زناشتتویی در 3122) زاده استتماعیل (  مبنتتی بتتر رابطتته نگتترش متتذهبی بتتا 

های جنستتیتی  ای مبتنتتی بتتر دیتتدگاه ( مبنتتی بتتر تتتدوین الگتتوی مشتتاوره3122) زنتتان   نعیمتتی
کتتا می کتتریو بتتر حتتل تعارضتتات زناشتتویی   ( مبنتتی بتتر نقتتش 3127) پور گتتل، ترختتان، قتترآن 

 افشتتتون، قتتتادری، رفتتتاهی، فر بینتتتی تعارضتتتات زناشتتتویی  امیتتتدیان نگتتترش متتتذهبی بتتتر پیش
کتتاه ( مبنتتی بتتر غنی3125)  1ش تعارضتتات زناشتتویی و پرلتتز و پرلتتزستتازی روابتتط زوجتتین بتتر 
کتته زوجتتی ( مبنتتی بتتر این3223) ن در هنگتتام بتتروز تعارضتتات بتته تفتتاوت نیازهتتا و کتته هنگتتامی 

گذارند دیدگاه  رضایت بهتر از زندگی زناشویی خواهند داشت.     ، های یکدیگر احترام 
که دین اسالم ارائه ن از آ کامل جا  بتا ، باشتد ها می ترین سب  زنتدگی بترای انستان دهنده 

گرفتته در متورد همبستتگی قابتل توجته ن کتاهش توجه به تحقیقات صورت  گترش متذهبی و 
کتته بتته نگتترش متتذهبی بتته تعارضتتات زناشتتویی پیشتتنهاد می عنوان ابتتزاری نیرومنتتد در  شتتود 

کاهش تعارضات زناشویی و در نهایت رضتایت کترده و در  جهت  مندی زناشتویی استتفاده 
کتتافی و وافتتی را بتترد. از طرفتتی  پردازی از  رفیت هتتای نظریتته حوزه کتتریو استتتفاده  هتتای قتترآن 

کتتاربردی متتورد پتتهوهش قتترار  ردد نتتتایج یافتتتهگتت توصتتیه می های پتتهوهش حاضتتر بتته صتتورت 
 گیرند.  

 منابع
 .1د ، ها  اسالمی. تهران: دانشگاه تهران شناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزش مبانی روان (.3113) ،ع. ، افروز

 کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.نامه  (. دعا و نیایش و تر یر آن بر بهداشت روانی. پایان3172) ،م، آهنگر

 ی معنوی.پهوهشها(. اسالم و مدیریت زن در خانواده. قو: 3121) ،س، العبدالخانی
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کاهش تعارضات زناشویی در زنتان. پایان3122) ،ف، زاده اسماعیل کارشناستی  (. بررسی رابطه نگرش مذهبی با  نامته 
 ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.
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 .    212-212، (71) 32، فصلنامه علمی پهوهشهای مشاوره، ای نظریه زمینه

نامتته  پایان، (. بررستتی تتتر یر نارضتتایتی جنستتی بتتر اختالفتتات زناشتتویی در مقایستته بتتا ستتایر عوامتتل3123) ،ش، رحیمتتی
کارشناسی ارشد رشته مطالع  ات زنان.جهت اخذ درجه 

 . تهران: انتشارات انجمن اولیاه و مربیان.مراحل ازدواج در اسالم(. 3170) ،م، رشیدپور

ینتی  .  227-327(. 37) 5، مطالعات راهبردی زنان، (. فلسفه ازدواج در اسالم و مسیحیت3115) ،ع، ز

، (23) 1، انستانی علتوم شناستی روش، نگر (. مرزها در خانواده از دیدگاه اسالم و مکتتب ستاخت3113) ،م، فر ساالری
320-312  . 
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کابل. پوهنحی روان3120) ،م، سدید شناسی و علوم  (. نقش زوجین در بهداشت روانی خانواده. پوهنتون 
  .تربیتی
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 .156-116، (5) 31، مجله پرستاری و مامایی، و تعارضات زناشویی زوجین
  .56ح ، 3باب ، 222د ، 366ج ، ق ، روت: مؤسسة الوفایق(. بحاراالنوار. ب3615) ،م. ب، مجلسی

کرم، ع. م  میرخلیلی، میرجلیلی دوفصتلنامه علمتی ، (. قوامیت شوهر بر زن از دیدگاه قترآن و حتدیث3125) ،ب، یا  
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