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چكيده
تشکیل خانواده ،اساس همه تربیتهای اجتماعی و انسانی است و جامعه اسالمی بدون بهرهمندی از نهاد
خانواده سالم ،سرزنده و بانشاط امکان پیشرفت ندارد .هدف این پژوهش ،تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنیبر
آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری بوده است .این پژوهش ،بنیادی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است
و با روش تحلیل مضمون ،انجام شده است .بدینمنظور ،تمامی سخنرانیها و پیامهای ایشان در زمینه زن و
خانواده از سال  1351تاکنون از پایگاههای اطالعرسانی دفتر رهبری و حفظ و نشر آثار آیتاهلل خامنهای و کتب
مرتبط ،گردآوری شده و با کدگذاری آن ،مضامین پایه و سازماندهنده مرتبط با پایداری خانواده شناسایی شدهاند.
یافتهها ،الگویی مشتمل بر نه مضمون سازماندهنده بوده است که برخی از آنها در هیچیک از نظریات حوزه زوج
و خانواده بهچشم نمی خورد .این مضامین شامل شناخت اهمیت خانواده در اسالم ،خدامحوری در خانواده ،بنای
رابطه بر محبت و رفاقت ،سازگاری ،پایبندی به اخالق اسالمی ،پایبندی به حقوق و وظایف ،احیای کرامت زنان،
ارضای متقابل جنسی و ایفای نقش مناسب والدین زوجین میباشد .مضامین حاصل نشان میدهد که از ریشههای
اصلی فروپاشی خانواده در مداخالت این حوزه غفلت شده است و این مضامین ظرفیت طراحی مدل پیشگیری و
درمانی را دارند.
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مقدمه
سالمت و پويايي خانواده ،ريشه در سالمت و شادابي همسران دارد .روابط زن و شوهر بهمنزله
هسته اصلي خانواده ،بر بسیاری از ابعاد حیات انساني تأثیر دارد .چگونگي زندگي زناشويي
ميتواند بر رضايت يا نارضايتي فرد از زندگي ،رضامندی يا نارضايتي شغلي ،نحوة تربیت فرزندان
و میزان موفقیت در امور مختلف زندگي تأثیر بگذارد (حیدری .)8316 ،معتبرترين شاخص برای
آشفتگي زناشويي ،آمار طالق است (هالفورد ، 1008 ،ترجمه تبريزی و همکاران.)8311 ،
افزايش نرخ طالق در جوامع مختلف طي دهههای اخیر حکايت از عملکرد مختل
خانوادهها دارد .بنابر آمار رسمي کشور ،در نه ماهه اول سال  66شاخص ازدواج به طالق به 3/5
کاهش يافته است که اين نشان از سیر صعودی افزايش طالق در ايران دارد (سازمان ثبت احوال
کشور .)8366 ،نرخ طالق تنها بخشي از جمعیت کل زوجیني است که مشکالت ارتباطي دارند.
گروهي از زوجین نیز هستند که بنابر داليلي تصمیم ميگیرند عليرغم وجود مشکل ،به زندگي
در کنار هم ادامه دهند .در سالهای اخیر روشهای گوناگوني برای آموزش افراد برای بهبود
زندگي خانوادگي مورد توجه قرار گرفته است.
آنچه مسلم است برنامههای آموزشي که محور اصلي آن روابط میانفردی است ،بايد
باتوجهبه فرهنگ هر جامعه تنظیم شود .انتخاب هر رويکردی برای آموزش همسران بدون توجه
به زمینههای فرهنگي و اجتماعي آنها عقیم و بينتیجه است و در تمامي کشورها دين و آموزههای
آن بخش مهمي از فرهنگ را تشکیل ميدهند (يونسي و مقصودزاده .)8361 ،در کشور ما ايران،
عالوه بر ديدگاههای مختلف و رسوم ملي و قومي ،فرهنگ اسالمي و توصیههای اخالقي،
اجتماعي و خانوادگي آن طي قرنها در خانوادههای ايراني ريشه دوانده است (ساالریفر.)8315 ،
بنابراين توجه به آموزههای اسالمي در مداخالت و آموزشهای تخصصي مربوط به پربارسازی و
بهبود روابط زناشويي الزم و ضروری بهنظر ميرسد.
ازسویديگر ،مطالعاتي که در  15سال اخیر انجام شده نشان ميدهد که مذهب ،عامل مهم در
ازدواج و تربیت فرزند است (ماهوني 1008 ،8و شرکات و الیسون 8666 ،1بهنقل از پورمیر صالح و
همکاران .) 8361 ،امروزه بسیاری از پژوهشگران نقش معنويت و تأثیرات دينداری بر بهبود اوضاع
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زهراکار8361،؛ قاسمي و اعتمادی8365 ،؛ نوين و بهرامي8365 ،و خادمي و عابدی.)8363 ،
نوابينژاد ( ،)8361نیز بر اين نکته تأکید دارد کهباتوجهبه اينکه الگوی ايراني ـ اسالمي خانواده
اخالقمحور است ،فرهنگسازی درجهت گسترش اخالق اسالمي در خانواده مهمترين و
کوتاهترين راهبرد نظری و عملي در طراحي الگوی مطلوب خانواده است.
در ديدگاه اسالمي ،ازدواج و تشکیل خانواده از قداست ويژهای برخوردار است و به فرموده
پیامبر(ص) بنیان ازدواج ،محبوبترين و بهترين بنیان در نزد خداوند شناخته ميشود (بحاراالنوار و
مستدرکالوسايل؛ بهنقل از آيتاللهي .)8318 ،خداوند حکیم در کتاب آسماني خود ،قرآن ،به
ازدواج فرمان ميدهد و ميفرمايد« :و البته بايد مردان و زنان بدون همسر و بردگان و کنیزان
نیکوکار خود را به ازدواج يکديگر درآوريد .اگر آنها فقیر باشند ،خداوند به لطف خود آنها را
بينیاز خواهد کرد» (نور .)31 /امام علي (ع) ازدواج را سنت پیامبر معرفي ميکند و ميفرمايد:
ازدواج کنید ،زيرا رسول خدا (ص) ميفرمايد« :هرکس دوست دارد از سنت و روش من پیروی
کند (بداند که) ازدواج شیوه و روش من است» (بحاراالنوار؛ بهنقل از آيتاللهي .)8318 ،دين
اسالم در بیان اهمیت ازدواج تا بدانجا پیش ميرود که همسردادن فرزندان پس از بلوغ را از جمله
حقوق فرزند بر پدر و مادر ميداند (بحاراالنوار؛ بهنقل از آيتاللهي .)8318 ،در ديدگاه اسالمي،
هدف اصلي ازدواج ،رسیدن به آرامش روان ،صمیمیت ،رشد ،کمال و نزديکي پروردگار است
(افروز8316 ،؛ فقیهي8316 ،؛ ساالریفر.)8315 ،
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روانشناختي و خانوادگي را نشان دادهاند (ساالریفر و همکاران8365 ،؛ طاليیان و

پروردگار حکیم در کتاب آسماني خود ،واالترين هدف و دستاورد ازدواج را رسیدن همسران
به آرامش روان معرفي ميکند و ريشه گرايش مرد به زن و آرمیدن او در سايه انس به زن را
مودت و رحمت و يا همان محبتي ميداند که خداوند بین آنها قرار داده است« .از جمله نشانههای
او اين است که همسراني از جنس خودتان برای شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابید و در
میانتان دوستي و مهرباني قرار داد .در اين نشانههايي است؛ برای گروهي که تفکر ميکنند» (روم،
 .)18خداوند متعال باتوجهبه ويژگيها ،توانمندیها و نیازهای گوناگون و متفاوت زن و مرد ،برای
هريک حقوقي قرار داده و آنها را به ادای آنها مکلف کرده است .آنچه مسلم است آگاهي از اين
حقوق مهمترين پیشزمینه ارتقای کیفیت زندگي مشترک همسران و افزايش رضايت زناشويي و
الزمه تعهد و پايبندی به آنهاست .در آموزههای اسالمي ارضای نیازهای جنسي و رفتار شايسته با
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همسر از جمله حقوق مشترک همسران شمرده ميشود.
از ديدگاه اسالم ،ارضای نیازهای جنسي زن و مرد يکي از مهمترين اهداف ازدواج محسوب
ميشود (ساالریفر . )8315 ،ازهمینرو ،دين اسالم ،آموزشهای زيادی در اين زمینه ارائه کرده و
برای بهبود عملکرد جنسي همسران راهکارهايي مانند آراستگي همسران ،لزوم پیشنوازی در
رابطه جنسي و نقش فعال زن در رابطه جنسي و پرهیز از آزادیهای جنسي و رعايت حدود و
مرزها را ارائه کرده است .خوشرفتاری با همسر ،دومین حق مشترک همسران است.
رفتار شايسته و خوشرفتاری همسران سبب استمرار احساس رضايتمندی زناشويي اولیه و
افزايش صمیمیت آنها خواهد شد .قرآن مجید از اين رفتار شايسته به «معاشرت به معروف» ياد
کرده و بارها از آن سخن گفته است که بهعنوان نمونه ميتوان به (نساء 86 /و طالق )1 /اشاره
کرد .معاشرت به معروف که در آيات قرآن و روايتها مورد تأکید قرار گرفته است ،ازنظر عالمه
طباطبايي ،مفسر بزرگ شیعه به آداب و شیوههای رفتاری مناسب در يک جامعه گفته ميشود که
عقالی آن بهرسمیت مي شناسند يا هر عملي که افکار عمومي آن را رفتاری شناخته شده و مأنوس
بداند و با ذائقه ،اهل هر اجتماعي سازگار باشد (طباطبايي ،8361 ،ج  .)316 :1برخي نیز معروف را
بهمعنای شیوههای رفتاری مطلوب در هر جامعه مادام که خالف شرع نباشد ،گرفتهاند (عبده؛ بهنقل
از ساالریفر .)8315 ،بنابراين ،تعريف احترام متقابل ،عفو و گذشت ،خوشگماني و بردباری،
نمودهايي از رفتار به معروف و يا همان خوشرفتاری همسران و پرخاشگری ،ناسزاگويي،
عیبجويي و خودبرتربیني از نمودهای بدرفتاری همسران محسوب ميشود (حیدری8316 ،؛
صادقیان8311 ،؛ انصاريان )8315 ،که در آموزههای اخالقي دين اسالم بهخوبي تشريح شده و
راهکارهای آراستهشدن به اين فضايل اخالقي بیان شده است.
درهرحال ،کاستيهای موجود در پیشفرضهـا ،مبـاني و روششناسـي مکاتـب روانشناسـي
غربي ازيکسو و غنای آموزه های اسالمي در زمینه زوج و خانواده و لزوم توجه به فرهنگ ايراني
اسالمي در پژوهشهای اين حوزه ازسویديگر ،از زمره مهمترين داليلي است که ضرورت انجـام
پژوهشهای اسالمي در اين زمینه را نشان ميدهد .درهمینراسـتا ،مقـام معظـم رهبـری ،در بیانـات
خود ،بارها لزوم اسـتفاده از تعـالیم نـاب و مترقـي اسـالم در قـرآن و حـدي

در زمینـه خـانواده را

گوشزد کردهاند« :دهها نظريه و الگوی مترقي در همین زمینه زن و خانواده ميشود استخراج کـرد.
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اينها نظريه پردازی بشود ،تئوريزه بشود ،با جوانبش ،با اجزايش ،تـدوين بشـود و ارائـه بشـود؛ اينهـا

 .)8360/80/برای بررسـي ديـدگاه اسـالم در زمینـه عوامـل پايـداری و انسـجام خـانواده ،يکـي از
راهکارها ،تحلیل انديشه اسالمشناساني چون مقام معظم رهبری در اين زمینه است.
آيتاهلل خامنهای ازيکسو اسالمشناس و نظريهپردازی خبره و معاصر در علوم اسالمي و آگاه
به فرهنگ ايراني است که بهدلیل جايگاه سیاسي خود بهعنوان رهبر جمهوری اسالمي ايران ،بر
مسائل ،مشکالت و نیازهای جامعه اشراف دارند و ازسویديگر ،موضوع ازدواج و خانواده و
مسائل مربوط به آن ،يکي از موضوعات در سخنان ايشان است ،بهطوریکه مسئله زن و خانواده را،
جزو مسائل درجه يک کشور ميدانند ( .)8360/80/81بهعالوه ،حفظ انقالب اسالمي و
ارزش های آن و تحلیل اين گفتمان و ايجاد الگوهای بومي برمبنای آن ،مستلزم شناخت صحیح از
انديشهها ،ديدگاهها و گفتمان امام خمیني (ره) و آيتاهلل خامنهای ميباشد.
آنچه از جستجوی گسترده در پايگاههای اطالعاتي بر ميآيد آن است که با وجود غنای
بیانات ايشان در زمینه زوج و خانواده تا کنون سخنان ايشان در اين زمینه تحلیل نشده است .نتايج
چنین تحلیلي نهتنها مي تواند اساس نظری مرتبط با راهکارهای درماني و پژوهشي مرتبط با فرهنگ
را دراختیار بگذارد ،بلکه ميتواند به تهیه قالبهای پیشگیری و درماني مرتبط با مشکالت
خانوادگي کمک نمايد .بنابراين ،پژوهش حاضر با هدف تدوين الگوی پايداری خانواده مبتنيبر
آموزههای اسالمي در انديشه آيتاهلل خامنهای انجام شده است و درواقع به اين پرسش پاسخ
ميدهد که الگوی پايداری خانواده مبتنيبر آموزههای اسالمي در انديشه آيتاهلل خامنهای
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کارهــای میانمــدت و بلندمــدتي اســت کــه حتم ـان بايســتي انجــام بگیــرد» (آيــتاهلل خامنــهای81 ،

چیست؟

روش
روش پژوهش ،کیفي است و بـرای انجـام آن از راهبـرد تحلیـل تماتیـک (مضـمون) اسـتفاده
ميشود .تحلیل مضمون ،روشي برای شـناخت ،تحلیـل و گـزارش الگوهـای موجـود در دادههـای
کیفي است .اين روش ،فرايندی برای تحلیل دادههای متني است و دادههای پراکنده و متنوع را بـه
دادههای غني و تفصیلي تبديل ميکند (براون و کالرک . )1006 ،بـهطورکلي ،تحلیـل مضـمون،
روشي است برای :الف) ديدن متن؛ ب) برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهران نامرتبط (يافتن
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روابط)؛ ج) تجزيهوتحلیل اطالعات کیفي؛ د) مشاهده نظاممنـد و ه) انـدازهگیری دادههـای کیفـي
(بوياتزيس  .)8661 ،فرايند کامل تحلیل مضمون را ميتوان به سه مرحله کالن تقسیم نمود :الـف)
تجزيه و توصیف متن ،ب) تشريح و تفسیر متن ،ج) ادغام و يکپارچهکردن مجدد متن.
حوزه پژوهش شامل بیانات مقـام معظـم رهبـری ،ازجملـه تمـامي سـخنرانيهـا ،مصـاحبههـا و
پیامهای ايشان در حوزههای مرتبط با ازدواج ،خانواده و زن است که از سـال  8356تـاکنون ايـراد
شده است و از سايت رهبری و پايگاه اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار آيتاهلل خامنهای و کتب
مرتبط گردآوری شده است .اين منـابع بهصـورت سطربهسـطر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه ،بررسـي
محتوايي ،تحلیل مضمون و کدگذاری شدند .پس از کدگذاری اولیه تکتک عبـارات مـرتبط بـا
خـانواده و زن و مــرد در بافـت خــانواده ،کـدهای مشــترک درقالـب کدبنــدیهـای ســازماندهنده
دستهبندی شدند و درنهايت کدبنـدیهـای سـازماندهنده بـا وجـوه مشـترک و ارتباطـات معنـايي
مشترک درقالب مضامین فراگیر دستهبندی شدند .در مرحلـه بعـد ،منـابع چنـدين بـار ديگـر مـورد
مطالعه و بررسي دقیق قرار گرفت و مضامین بهدستآمده مورد بازنگری قرار گرفتند .گردآودی و
تحلیل همزمان دادهها ،يعني تعامل متقابل بین آنچه که دانسته ميشود و آنچه بايـد دانسـته شـود و
رفت و برگشت بین دادهها و تحلیل ،جوهر دستیابي به روايي و پايايي است (داناييفرد .)8311 ،در
اين پژوهش نیز گردآوری و تحلیل همزمان دادهها و حرکت مکرر رفت و برگشتي بـین دادههـا و
کدها انجام شد .همچنین نتايج تحلیل مضـمون بـه سـاير اعضـای گـروه تحقیـق ارائـه و از نظـرات
تکمیلي و انتقادی آنان استفاده شـده اسـت و درنهايـت نتـايج دراختیـار تعـدادی از خبرگـان قـرار
گرفت و نظرات و رهنمودهای آنان نیز لحاظ شد و برخي اصالحات در ساختار و عناوين مضامین
اعمال شد.
در مرحله بعد ،منابع به کمک اساتید راهنما و مشاور ،مورد مطالعه و بررسي دقیق قـرار گرفـت
و مضامین بهدستآمده مورد بازنگری قرار گرفتند .گردآوری و تحلیل همزمان دادههـا و حرکـت
مکرر رفت و برگشتي بین دادهها و کدها انجام شد .همچنین نتايج تحلیل مضمون به ساير اعضـای
گروه تحقیق ارائه و از نظرات تکمیلي و انتقادی آنان استفاده شده است و درنهايت نتايج دراختیار
تعدادی از خبرگان قرار گرفت و نظـرات و رهنمودهـای آنـان نیـز لحـاظ و برخـي اصـالحات در
ساختار و عناوين مضامین اعمال شد .برای تجزيـهوتحلیل دادههـای کیفـي ،از تحلیـل مضـمون بـه
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روش براون و کالرک ( ،)1006استفاده شد که شامل گامهای زير است:

است .اين گام ،ستون فقرات مراحل بعدی را شکل ميدهد .در اين گام است که ايـدههای خـوبي
درباره کدگذاریها و الگوها شکل ميگیرد.
ايجــاد کــدهای اولی ـه و کدگــذاری :در اي ـن گــام ،از کــدها بــرای تقسـیم دادههــای متنـي بــه
قسمتهای فهمیدني و استفادهپذير مانند بند ،عبارت ،کلمـه يـا سـاير معیارهـايي کـه بـرای تحلیـل
خاص الزم است ،استفاده ميشود .کدهای موجود در چارچوب کدگذاری ،بايد حد و مرز کامالن
مشخص و تعريفشدهای داشته باشند بهگونهای که تغییرپذير و يا تکراری نباشند .همچنین ،کـدها
بايد محـدود بـه قلمـروی تحقیـق باشـند و بـهطور روشـن بـر موضـوع ،تمرکـز داشـته باشـند تـا از
کدگذاریِ هر جمله از متنِ اصلي ،اجتناب شود .کدگذاری را ميتوان ،دسـتي يـا بـا نرمافزارهـای
رايانهای انجام داد.
جستجو و شناخت مضامین :در اين گام که به تحلیل در سطحي کالنتر از کدها تمرکـز دارد،
کدهای مختلف درقالب مضامین مرتب ميشود و همه دادههـای کدگذاشـتۀ مـرتبط بـا هريـک از
مضامین ،شناخته و گردآوری ميشود .اساسان در اين مرحله ،کدها تجزيهوتحلیل و به نحوه ترکیب
و تلفیق کدهای مختلف جهت تشکیل مضمون پايه ،توجه ميشود.
تشکیل و تحلیل شبکه مضامین :گام چهارم وقتي شروع ميشود که پژوهشگر ،مجموعهايي از
مضامین را پیشنهاد دهد و بخواهد آنها را پااليش کند .همگوني دروني و فقدان همگـوني بیرونـي
عنوان عوامل دوگانه قضاوت درباره مضامین پیشنهاد شده است .دادههای درون هر مضـمون بايـد
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آشناشدن با دادهها :آشناشدن با دادهها ،مستلزم مطالعه و مـرور مکـرر دادههـا بـه روشـي فعـال

بهلحاظ معنا و مفهوم ،با هم انسجام و همخواني داشته باشد و درعینحـال بايـد تمـايزات واضـح و
مشخصي میان مضامین مختلف وجود داشته باشد.
تدوين گزارش نهايي :هدف از نوشتن تحلیل مضمون اين است کـه حکايـت کامـل و پیچیـدة
موجود در دادهها ،بهگونهای بیان شود که خواننـده دربـاره اعتبـار و صـالحیت تحلیـل پژوهشـگر،
متقاعد شود .مهم اين است که تحلیل ،حکايت مختصر و منسجم و منطقي و غیرتکـراری و جالـبِ
برآمده از دادهها را درقالب مضامین ،عرضه کند .در آخرين گام ،استنتاجهای همه شبکهها ،همراه
با نظريههای مرتبط با آنها ،بـهطور خالصـه ،بـرای تبیـین مضـامین ،مفـاهیم ،الگوهـا و سـاختارهای
برجستۀ بهدستآمده از متن استفاده ميشود .هدف از اين کار ،بررسـي مجـدد سـالاالت تحقیـق و
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عاليق نظری نهفته در آنهاست تا با بح

و بررسي عمیقِ الگوهای بهدستآمده از تشريح مـتن ،بـه

سالاالت اصلي تحقیق پاسخ داده شود (براون و کالرک.)1006 ،
در اين پژوهش برای تحلیل مضمون از تحلیل مقايسهای استفاده شد .بـا ايـن روش ،دادههـای
بهدستآمده از منابع مختلف ،با يکديگر مقايسه و تطبیق شد و شباهتها و تفاوتها ،شناخته شـد.
اين فرايند تا جايي ادامه يافت که احساس شد نکته جديدی از مقايسـه دادههـا حاصـل نمـيشـود.
همچنین برای نمايش مضامین از روش تحلیلي شـبکه مضـامین اسـترلینگ ( ،)1001اسـتفاده شـده
است .آنچه شبکه مضامین عرضه ميکند نقشهای شبیه تارنمـا بهمثابـه اصـل سـازماندهنده و روش
نمايش است .شبکه مضامین ،براساس روندی مشخص ،مضامین پايه (کدها و نکات کلیدی مـتن)،
مضامین سازماندهنده (مضامین بهدستآمده از ترکیب و تلخیص مضامین پايه) و مضـامین فراگیـر
(مضامین عالي دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهمثابه کل) ،را نظاممند ميکند؛ سپس اين مضامین
بهصورت نقشههای شبکه تارنما ،رسم و مضامین برجسته هريک از اين سه سطح همـراه بـا روابـط
میان آنها نشان داده ميشود .شبکه مضامین بهصورت گرافیکي و شبیه تارنما نشان داده ميشوند تـا
تصور وجود هرگونه سلسلهمراتب در میان آنهـا ازبـین بـرود ،باعـ

شـناوری مضـامین شـود و بـر

وابستگي و ارتباط متقابل میان شبکه تأکید شـود و درک و فهـم روابـط آسـانتر شـود (عابـدی و
همکاران.)8360 ،

یافتهها
بهمنظور پاسخگويي به سالال پژوهش« ،الگوی پايداری خانواده برمبنای آموزههای اسـالمي در
انديشه آيتاهلل خامنهای چیست؟» از تحلیل مضمون به روش براون و کالرک ()1006استفاده شد.
بهاينترتیب ،پس از کدگذاری اولیـه تکتـک عبـارات مـرتبط بـا خـانواده و زن و مـرد در بافـت
خـانواده ،کـدهای مشـترک درقالـب کدبنـدیهــای سـازماندهنده دسـتهبنـدی شـدند و درنهايـت
کدبندیهای سازماندهنده با وجوه مشترک و ارتباطات معنايي مشترک درقالـب مضـامین فراگیـر
دستهبندی شدند .يافتهها نشان ميدهد کـه الگـوی پايـداری خـانواده در انديشـه رهبـری شـامل 6
مضمون سازماندهنده و  35مضمون پايه است که نمودار شبکه مضامین آن ترسیم شده است.
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نمودار  1.شبكه مضامين پایداری خانواده براساس تحليل بيانات مقام معظم رهبری

مضمون  :1شناخت اهميت خانواده در اسالم
شناخت اهمیـت و کـارکرد خـانواده در اسـالم ،يکـي از مضـامین اصـلي در شناسـايي عوامـل
پايداری خانواده در انديشه رهبری است .ازمنظر ايشان ،خانواده به داليل مختلف از اهمیت شـايان
توجهي در اسالم برخوردار است که شـناخت ابعـاد گونـاگون ايـن اهمیـت نخسـتین گـام الزم در
ارتقای پايداری خانواده است .هريک از زن و مرد بايد از اهمیت پیمـان زناشـويي آگـاه شـوند تـا
بدينوسیله ،هر چیزی که آن را سست ميکند ،ممنوع شمارند و برای حفظ و پايـداری آن تـالش
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کنند .عليرغم کارکردهای مختلفي که برای ازدواج بر شمرده شده است ،مهمترين فايده و هدف
ازدواج ،تشکیل خانواده است ( )16/1/80و ديگر کارکردهای ازدواج ماننـد ارضـای جنسـي و يـا
فرزندآوری در درجه دوم اهمیت است و يا ضامن و پشتوانه پايداری خانواده قرار داده شده اسـت
(.)10/81/6
براساس آموزههای قرآني ،ازدواج يک نعمت بزرگ الهي است که با تالش برای پايداری آن
بايد شکر اين نعمـت الهـي را بـهجای آورد و پیونـد ازدواج را محکـم نگـه داشـت و اجـازه نـداد
"عوارض ،دلخوریها ،ايرادگیریهای بیخود ،بگومگوهای زائد و خرجتراشيهای مضر ،اين پیوند
و ايــن کــانون خــانواده را متزلــزل کنــد" ( .)11/3/86ازنظــر اســالم ،ازدواج يــک ارزش اســت
( )11/80/6و تشکیل خانواده يک فريضه محسوب ميشود .ازدواج عملي است که مرد و زن بايـد
آن را بهعنوان يک وظیفه الهي انجام دهند و اگرچه شرعان درزمره واجبـات ذکـر نشـده اسـت ،امـا
بهقدری تحريض و ترغیب شده است که نشان از اصرار خدای متعال بر اين امـر دارد (.)11/81/88
ازدواج عالوهبر يک تقاضای طبیعي ،يک سنت ديني و اسالمي ( )16/1/16و امری مقـدس اسـت.
چنانچه در اديان مختلف ،مراسم ازدواج يک مراسم مذهبي است که در مکانهای مقدس و توسط
رجل ديني انجام مي شود ( .)60/80/81هر خانواده بهمثابه يکي از سلولهای پیکره و بدنـه اجتمـاع
است که سالمت آن به سالمت جامعـه مـيانجامـد ( .)18/3/1يکـي از مهـمتـرين اهـداف تشـکیل
خانواده در اسالم رسیدن به آرامش است.
آيتاهلل خامنهای ،آرامش را مهمترين چیزی ميدانند که بشر به آن نیازمند اسـت و يـافتن ايـن
آرامش جز در سايه تشکیل خانوادهای خوب میسر نميشود و تنها در اين صورت است کـه انسـان
مزه زندگي و طعم واقعي حیات انساني را ميچشد .اين آرامـش ،سـکونت و نجـات از تالطمهـای
روحي و اضطرابهای زندگي اسـت ()16/1/38؛ چنانچـه خداونـد در سـوره روم مـيفرمايـد" :از
جمله نشانههای قدرت الهي ،يکي اين است که برای شـما از جـنس خودتـان همسـراني قـرار داده
است تا در کنار او آرامش يابید و میان شما دوستي و مهرباني قـرار داد (روم .”)18/ايشـان در بیـان
معنا و مفهوم آرامش ميفرمايند" :ما در زندگي تالطمها و اضطرابهايي داريم که گاهي انسان را
از جا ميکند .وقتي که زن احساس ميکند که شوهرش همراهش است و به او تکیـه دارد و وقتـي
شوهر احساس ميکند که زنش همراهش است و در هاله محبت او قرار گرفته ،اين تالطمها تبديل
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به آرامش ميشود .اين همان سکن اسـت" ( .)18/1/88البتـه بايـد توجـه داشـت کـه بـداخالقي و

ميبرد (.)18/80/11
خانواده کلمه طیبه (نهاد پاک) است .بدينمعناکه پیوسته از خود برکت و نیکي ميتـراود و بـه
پیرامونش ميپراکند ( .)16/81/85ازدواج دروازه تشکیل خانواده است و تشـکیل خـانواده اسـاس
همه تربیتهای اجتماعي و انساني است ( .)11/5/81تريیتي که تنها در محیطـي امـن و بـا دو معلـم
مهربان ،امکانپذير است .خـانواده کـانون رشـد و بالنـدگي عواطـف اسـت ( .)61/6/83ازآنجاکـه
بيتوجهي به خانواده گام نخست فروپاشي خانواده است ،بقای خانواده در گرو احترام بـه قـرارداد
زناشويي است" :خانواده يک قرارداد است ،يک امر طبیعي نیست که دو چیز را به هم وصل کرده
باشند؛ يک امر اعتباری است و ماندن آن بسته به اين است که طرفین قضیه و جامعه و قانون ،آن را
محترم شمارند .اگر به آن بياحترامي کردند ،باقي نميماند" ( .)11/8/86برای خانه و خانواده بايـد
شأن قائل شد .يکي از گناهان کبیره تمدن غرب نسبت به بشريت ،تحقیر و سبکشـمردن خـانواده
است (" .)11/8/11امروز ،ببینید که در امريکا و انگلیس ،همجنسبازی ،رسمي و قانوني شده است
...آيا وقتي در کشوری ازدواجِ دو همجنس با هم قانوني ميشود ،بنیان خانواده در اين جامعه بـاقي
خواهد ماند" (.)61/6/85
با ازبینرفتن بنیان خانواده ،هويـت فرهنگـي افـراد جامعـه نیـز ازبـین مـيرود ،زيـرا کـه انتقـال
فرهنگها و تمدنها و حفظ اصول يک تمدن و فرهنگ و انتقالش بـه نسـلهای بعـدی بـه برکـت
خانواده انجام ميشود (" .)11/8/16در محیط خانواده است کـه اول بـار همـه هويـت و شخصـیت

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

بهانهگیری مردان و کجخلقي و پرتوقعي زنان ،محیط خانه را متشنج کرده و ايـن آرامـش را ازبـین

يک انسان ،براساس فرهنگ آن جامعه شکل ميگیرد و اين پدر و مادرند که بـهطور غیرمسـتقیم و
غیرتصنعي و به شکلي طبیعي ،محتوای ذهن و فکر و عمل و معلومات و اعتقادات و مقدسات را به
نسل بعدی منتقل ميکنند ( .)16/80/85اگر خانوادهای در جامعه نباشد ،همـه تربیتهـای بشـری و
همه نیازهای روحي انسانها ناکام خواهد ماند ،زيـرا آفـرينش انسـان بهگونـهای اسـت کـه جـز در
آغوش خانواده ،تربیتي سالم ،کامل ،بيعیب و بيعقده ،میسر نخواهـد شـد و بـه بالنـدگيِ روحـي
الزم نخواهد رسید ( .)11/5/88جامعه اسالمي بدون بهرهمندی از نهـاد خـانواده سـالم ،سـرزنده و
بانشاط ،امکان پیشرفت ندارد (.)60/80/81
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مضمون .2خدامحوری در خانواده
خدامحوری در خانواده ،يکي ديگر از مضامین اصلي در شناسايي عوامل پايـداری خـانواده در
انديشه رهبری است .ازنظر ايشان در بنا و تشکیل خانواده و در حفظ خانواده بايد احکام اسالمي را
رعايت کرد تا خانواده باقي بماند .لذا شما در خانوادههای متـدين کـه زن و شـوهر بـه ايـن حـدود
اهمیت ميدهند ،ميبینید که سالهای متمـادی بـا هـم زنـدگي مـيکننـد ،محبـت زن و شـوهر بـه
يکدگر باقي ميماند و جداييشان از هم ،سخت است .خانوادههايي که جهات اسـالمي را رعايـت
مي کنند ،اينها خانوادههايي محکمتر ،بهتر ،قـویتـر و محـیط امنتـری بـرای فرزنـدان و کودکـان
خواهند بود ( )11/8/85و رعايت موازين اسالمي و اخالقي از طالق جلوگیری مينمايد (.)13/6/1
ازمنظر مقام معظم رهبری ،تشکیل خانواده دارای يـک هـدف غـايي اسـت و آن تعـالي زوجـین و
رسیدن آنها به کمال حقیقي است که همان نزديکي به خدا ،تهذيب نفس و کسب فضايل اخالقـي
است و زوجین بايد همديگر را در اين راه ياری نمايند .يکديگر را به تقوا ،به عبادت ،به اخـالص،
به امانت ،به پاکیزگي و پاکدامني و انجام کارهای خوب توصیه کنند (.)11/81/13
مضمون .3بنای رابطه بر محبت و رفاقت
بنای رابطه زناشويي بر محبـت و رفاقـت ،يکـي ديگـر از مضـامین اصـلي در شناسـايي عوامـل
پايداری خانواده در انديشه رهبری است .محبت ،مهمترين عامل پايداری و گرمي خانواده اسـت و
از آن بهعنوان مالط خانواده ياد ميکنند ( .)16/6/11ايشان علقه بهوجودآمده بین همسران را يـک
علقه اعتباری ميدانند که همسران بايد در حفـظ و تقويـت آن کوشـا باشـند و آن را چونـان گلـي
ميدانند که برای بقا نیازمند آبیاری و مراقبت است" :محبت کوه نیست که بمانـد؛ محبـت را بايـد
نگه داشت؛ مثل يک گل است ،بايد آبیاری و مواظبت کرد .اينکه مرد تـا آخـر شـب خانـه نیايـد،
حاال به هر دلیلي و يا زن بیرون و مهماني باشد و شـوهر کـه ميآيـد نـه غـذا پختـه ،نـه لباسهـا را
تمیزکرده و نه اتو کرده ،اينها محبت را ازبین ميبرد .ببینید همسر شما روی چـه چیزهـايي حسـاس
است ،حتمان آن را رعايت کنید .هیچ همسر بيعیبي وجود ندارد و اگر محبـت باشـد ايـن محبـت،
روی همه عیبها را ميپوشاند .زن به مرد تحمیل نکند و زور نگويد و مرد هم به زن زور نگويد و
افزونطلبـي نکنــد و بــا هــم رفیـق باشــند" .بقـای محبــت ،نیازمنــد تــالش و ابتکــار دوجانبــه اســت
( )11/8/86زيرا ،محبّت امـری دسـتوری و فرمايشـي نیسـت ،بلکـه اخـالق خـوب ،رفتـار مناسـب،
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محبّتورزيدن ،وفاداری ( ،)16/1/30رعايت حقوق متقابل و عدم تخطي و تجـاوز بـه آن و جلـب

نبايد از طرف مقابل توقّع محبّت داشته باشند ،بلکه بايد خودشـان در ابـراز محبـت پیشـقدم شـوند؛
چراکه محبّت بهطور طبیعي محبت ميآفريند و بيمحبّتي همچون مرضي مسری است که حتمـان بـه
طرف ديگر هم سرايت ميکند (.)16/1/86
مضمون .4پایبندی به اخالق اسالمی در خانواده
پايبندی زوجین به آموزههای اخالق اسالمي يکي ديگر از مضامین اصلي در شناسـايي عوامـل
پايداری خانواده در انديشه رهبری است .بنـابر نظـر ايشـان ،اخـالق اسـالمي در روابـط زن و مـرد،
بهخصوص در داخل خانواده بايد مورد توجه قرار گیرد" .بعضي متدينند ،ولي چـون بـا اخالقیـات
مرتبط با روابط زن و مرد در اسالم آشنا نیستند ،تحکم و زورگويي دارند" (.)16/1/83
گذشت و اغماض ،سختگیرینکردن همسران به يکديگر و پرهیز از کمـالگرايي از مهمتـرين
توصیههای اخالقي رهبری به همسران است".وظیفه اين است که در مقابـل يکـديگر ،يـک مقـدار
گذشت و اغماض داشته باشید .سختگیری نکنید به شـوهرتان ،سـختگیری نکنیـد بـه زنتـان ،خیـال
نکنید کـه ايـن همسـر شـما يـک فرشـته کـاملي بايـد باشـد کـه هـیچ نقصـي نداشـته باشـد؛ مگـر
ميشود؟...تحمل کنید ،نقايص همسرتان را ،با هم بسازيد" ( .)61/1/1دوری از خودبرتربیني وعدم
افتخار به مالکهای ديگری جز تقوا ( ،)11/81/11احترام متقابل و پرهیز از اهانت ،تحقیر و تذلیل
( ،)18/6/86قدرداني( ،)10/1/11رازداری و قناعت از ديگر توصیهها به زوجین در آسـتانه ازدواج
است .منظور از قناعت ،زندگي ساده و بهدور از اشرافيگری و منطبق بر زندگي متوسط مردم است

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

اعتماد همسر ،مهمترين راهکارهای حفظ و تداوم محبت بین همسران اسـت ( .)11/81/88زوجـین

( .)15/6/3پرهیز از پرخاشگری و عصبانیت نیز يکي ديگـر از توصـیههای اخالقـي ايشـان اسـت.
"مبادا از مرد مالمن و انقالبي ،رفتار و اخالقي سر بزند که برخالف توصیه اسالم نسبت به رفتار مرد
با همسرش باشد .شما بايد مظهر اخالق باشید .ممکن است شما در بیرون از خانـه عصـباني شـويد،
ولي اين عصبانیت نبايد در داخل خانه خود را نشان دهد .با همسـرتان مهربـان باشـید" (.)10/1/11
خداوند متعال در قرآن از زن و شوهر تعبیر به لباس ،کرده است (بقره )811 /و چنانچه لبـاس مايـه
زينت انسان و ستر عیوب انسان است ،عیبپوشي نیز از ديگر توصیههای اخالقي رهبری به زوجین
است“ .بعضيها تا جايي مي نشینند ،بنا ميکنند از همسرشان گلهکردن ،اين کار را کـرد ،اينطـور
گفت و غیره .اگر همسر عیبي هم دارد ،نبايد اين عیب را اينجا و آنجـا فـاش کـرد و بـه ايـن و آن
گفت (.)18/80/11
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مضمون . 5سازگاری
سازگاری ،يکي ديگر از مضامین اصلي در شناسايي عوامل پايداری خانواده در انديشه رهبری
است .سازگاری بهمعنای پذيرش عیبها ،نقصها و کاستيهای طرف مقابـل در زنـدگي مشـترک
است بهطوریکه درراستای حفظ و نگهداری کانون خانواده ،از امیال و خواسـتههای حتـي بـهحق
خود چشمپوشي کنند و بهجای مردساالری و يا زنساالری ،خانوادهساالری را مبنای روابـط خـود
قرار دهند و برهمینمبنا هر چیزی که به سستي ارکان خـانواده بینجامـد ،بهشـدت نهـي مـيشـود و
سازشکاری و کوتاهآمدن از مواضع در محیط خانواده ،واجب تلقي ميشود (.)11/8/11
معنای سازگاری چیست؟ " يعني چیزهايي در زندگي پیش ميآيد؛ خـب دو نفرنـد بـا هـم تـا
حاال آشنايي نداشتند ،زندگي نکردند ،ممکن است فرهنگشان دو تا باشد .ممکـن اسـت عاداتشـان
دو تا باشد .آيـا بايـد اينجـا از هـم سـرد شـوند و بگوينـد :ايـن مـرد يـا ايـن زن ديگـر بـه درد مـن
نميخورد؟! نه! شما بايد خودتان را با ايـن مسـئله تطبیـق دهیـد .اگـر چنانچـه قابـل اصـالت اسـت،
اصالحش کنید و اگر ديديد نه ،کاریاش نميشود کرد ،خب با او بسازيد" (.)16/6/6
ايشان در تفسیر حدي

جهاد المرأة حسن التّبعّل که از پیامبر گرامـي اسـالم در زمینـه اهمیـت

سازگاری زنان در خانواده نقل شده است ،منظور از حسن تبعل که بهمعنای خوبشوهرداری است
و جهاد زنان نامیده شده را حفظ گرمي ،صمیمیت و آرامش خانواده با وجود سختيها و مشکالت
ميدانند ( .)60/80/81نکته قابلتوجه در اين زمینه ،تأکید بر سـازگاری دوطرفـه و متقابـل زوجـین
است ،نه اينکه فقط زنان به سازگاری توصیه شوند ( .)11/5/88ايشان ،زوجین را به تفـاهم و درک
متقابل توصیه کرده و آن را موجب افزايش محبت دانسته ( )18/6/38و درهمینراسـتا مـردان را از
بيتوجهي به عواطف و احساسات زنان شديدان منع ميکنند (.)18/81/1
استفاده هوشمندانه زنان از ويژگيهای ذاتي خـود را نیـز مـيتـوان يکـي از پايـههای مضـمون
سازگاری دانست .ازاينمنظر ،زنان دارای ويژگيهايي فطری و خدادادی و ظرافتهـايي (ظرافـت
در فکر ،انديشه ،تدبیر و دستگاه تصـمیمگیری هسـتند) ،کـه بـه نفـوذ هرچهبیشـتر آنهـا بـر مـردان
ميانجامد و در پايداری خانواده نقش بسزايي دارد و يکي از زيبـاييهـای طبیعـي زنـان و از اسـرار
آفرينش شمرده ميشود" ( )61/1/18که "البته با زرنگي به خـرجدادن و رنـدیکـردن و تحکّـم و
زورگويي نميتوان به آن رسـید؛ بلکـه بـا ماليمـت ،اسـتقبالِ خـوب ،خـوشرويي و يـک مقـدار
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تحمــلکردن ممکــن اســت" ( .)11/3/86از جملــه توص ـیههای ديگــر ايشــان درهمینراســتا ،لــزوم

خوبند؛ دارای حلـم و صـبر و گذشـت و اخـالق خوبنـد؛ امـا روشهـای برخـورد بـا همسـر يـا بـا
فرزندانشان را درست نميدانند .اين روشهـا علمـي اسـت؛ چیزهـايي اسـت کـه بـا تجربـه بشـری
روزبهروز پیشرفت کرده و به مراحل خوبي رسیده است .کساني هستند که تجربههای خوبي دارند؛
بايد روشهايي پیدا کنید که افـرادی کـه مـيتواننـد ،خانمهـا را بـه ايـن مسـائل راهنمـايي کننـد"
(.)10/80/1
مضمون  . 6پایبندی به حقوق و وظایف در خانواده
پايبندی به حقوق و وظايف در خـانواده ،يکـي ديگـر از مضـامین اصـلي در شناسـايي عوامـل
پايداری خانواده در انديشه رهبری است .زن و مرد دارای وظـايف و مسـاللیتهای مشـترک و نیـز
اختصاصي هستند که بهشدت عادالنه و متوازن تنظیم شده است ،بايد بهدقت شناخته شـود و تبلیـغ
گردد .بايد به وظايف زنان و مردان باهم اشاره شود؛ نهاينکه سنگیني کفه تـرازو همیشـه بـه سـمت
زنان باشد و به مردان ،حقوقشان و به زنان ،وظايفشان گفته شود ( .)15/5/6چنانچه خداوند فرمـوده
است" :و مانند همان وظايفي که برعهده زنان است ،بهطور شايسـته ،بـه نفـع آنـان برعهـده مـردان
است" (بقره.)111 /
بنابر آيه  31سوره نساء و آيه  133سوره بقـره ،وظیفـه مـديريت و سرپرسـتي خـانواده و تـأمین
مخارج اقتصادی همسر و فرزندان ،وظیفه اختصاصي مرد در خانواده است .وظايف ويـژه زنـان در
خانواده نیز شامل پذيرش رياست مرد در خـانواده ،پاکـدامني و وفـاداری نسـبت بـه شـوهر ،حفـظ

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

آموختن روشهای صحیح برخورد با همسر و فرزندان به زنان است".زناني هسـتند کـه خیلـي هـم

اموال شوهر و کسب اجازه برای خروج از خانه ميباشد .ايشان اين اجازه را يکـي از رمـوز قـوانین
اسالمي و موجب پايداری خـانواده مـيداننـد ( .)63/8/11در آيـه  31سـوره نسـاء مـردان بـهعنوان
سرپرست زنان معرفي شدهاند .البته ازمنظر مقام معظم رهبری اين بدان معنا نیست کـه "زن بايسـتي
در همه امور تابع شوهر باشد .نه! يا مثل برخي از اين اروپانديـدههای بـدتر از اروپـا و مقلّـد اروپـا،
بگويیم که زن بايستي همهکاره باشد و مرد بايد تابع باشد .نه ايـن هـم غلـط اسـت .بـاالخره دو تـا
شريک و دو تا رفیق هستید .يکجا مرد کوتاه بیايد ،يکجا زن کوتاه بیايد .يکي اينجا از سـلیقه و
خواست خود بگذرد ،ديگری در جای ديگـر ،تـا بتوانیـد بـا يکـديگر زنـدگي کنیـد" (.)11/8/86
بعضي از مردان خیال مي کنند که زن وظیفه دارد همه کارهای مربوط به آنها را انجام دهد .البته در
محیط خانواده ،زن و مردی که به هم عالقه دارند ،با کمال میل و شوق ،کارها و خدمات يکديگر
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را انجام ميدهند؛ اما انجامدادن از روی میل ،غیر از اين است که کسي احساس کنـد ،يـا اينطـور
عمل کند که گويا وظیفه زن است که بايد مثل يک مستخدم ،خدمت مـرد را بـه آن شـکل انجـام
دهد .چنین چیزی در اسالم وجود ندارد ( .)65/1/86وظايف و مسئولیتهای مشـترک همسـران از
ديدگاه اسالم نیز ،شامل برآوردن نیاز جنسي همسر و رفتار شايسته با همسر يـا همـان «معاشـرت بـه
معروف» ميباشد (ساالریفر.)8315 ،
در انديشه رهبری ،اداره خانواده بین زن و مرد مشترک اسـت و باتوجهبـه اهمیتـي کـه اسـالم
برای خانواده قائل است ،اصليترين وظیفه مشترک يک زن و مرد مسلمان ،ساختن خـانواده اسـت
( )63/81/83که اگرچه زن و مرد ،نقشهای متفاوتي در خانواده دارند امـا بايـد مثـل دو رفیـق ،دو
شريک ،دو همسنگر و دو همکار باشـند ( .)18/80/81زن ،رکـن اساسـي خـانواده اسـت و تربیـت
فرزندان و هدايت و تقويت روحي شوهر را برعهده دارد ( .)15/81/10نقش زن ،بهعنوان عضـوی
از خانواده ،از همه نقشهايي که زن ميتواند ايفا کند مهمتر است و مسئولیت گرمابخشي به کانون
خانواده و استحکام آن را برعهده دارد (.)60/81/1
مقام معظم رهبری جابهجايي نقشها را در خانواده که برخاسته از ديدگاههای فمینیستي اسـت،
بهشدت منع و آن را از عوامل فروپاشي خانواده قلمداد ميکنند" .اين فمینیستهای امروزِ دنیا که
همهجور مرد و زن در آنها هست و با ادعای دفاع از حقـوق زن وارد مـيشـوند ،اصـالن بـهنظر مـن
حقوق زن را نميشناسند .چون حق ،يک امر انتزاعي نیست ،حق يک منشأ طبیعي دارد .آن حقوقي
که برای زن و مرد وجود دارد ،بايد متکي باشد به طبیعت زن و مرد ،به قواره و ساخت زن و مـرد"
( .) 11/81/11مرد در چشم زن مظهر اعتماد ،نقطه اتکـا و اعتمـاد اسـت و زن در چشـم مـرد مظهـر
زيیايي ،لطافت ،انس و آرامش است" .هر دو نقش ،الزم است و مخلوطکردن اين دو نقش کاری
برخالف طبیعت و ضايعکردن يک زمینـه خـوب اسـت ،مثـل ايـن اسـت کـه دسـت مـاهری يـک
گلستاني بوستاني اينجا درست کند و ما به سلیقه خودمان لگد کنیم ،قاطي کنـیم ،مخلـوط کنـیم و
بههم بزنیم" (.)11/81/11
ايشان کمک و همکاری زوجین به يکديگر و گذران وقت با يکديگر را در پايداری زناشويي
بسیار بااهمیت ميدانند که بهنظر ميرسد بتوان آن را زيرمجموعه پايبندی به حقـوق و تکـالیف در
خانواده قرار داد .اگرچه زن و شوهر بايد در محیط خانواده همکاری کنند ،ولي منظور از کمـک،
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بیشتر کمک روحي اسـت " .بهتـرينش آن اسـت کـه در راه تحصـیل ،تبلیـغ ،فهـم ديـن ،خـدمات

يکديگر نیز بهخصوص به مردان سفارش ويژه ميکنند" ...کار عادی و معمولي و روزانه را طـوری
تنظیم کنید که اول شب بتوانید برويد منزلتان ،...،البته اگر ميشود ،جوری تنظـیم کنیـد کـه بیشـتر
اوقات با هم باشید" (.)61/1/1
مضمون  .7ارضای متقابل غریزه جنسی
ارضای متقابل غريزه جنسي ،يکي ديگر از مضامین اصلي در شناسايي عوامل پايداری خـانواده
در انديشه رهبری است .نیاز جنسي يکي از نیازهای انسان است که در ديدگاه اسالمي نه سـرکوب
شده و نه بيقید و رها ميشود ،بلکه بهواسطه ازدواج ،از راهي سالم ،تأمین ميشـود و حـد و مـرز
مييابد ( .)61/81/86اسالم غريزه جنسي را پشتوانه بنای خـانواده و وسـیله اسـتحکام آن قـرار داده
است .هنر اديان و بیشتر از همه اسالم ،آن است که غريزه جنسـي و غريـزه زوجطلبـي انسـان را در
خدمت تشکیل خانواده قرار داده است ( .)10/1/10بهعبارتي" وقتي زن و مـرد عفیفنـد و متـدين و
خداترسند و طبق دستور اسالم از گناه درباب غريزه جنسي اجتناب ميکنند ،طبعان نیاز زن و مرد بـه
يکديگر در اين مورد بیشتر خواهد شد .وقتـي بـه هـم زيـادتر احتیـاج داشـتند ،ايـن بنـای خـانواده
مستحکمتر خواهد شد" ( )10/81/6و شايد در ايـن راسـتا اسـت کـه زن و مـرد را بـه آراسـتگي و
آرايش در برابر يکديگر توصیه ميکنند (.)61/1/1
مقابله با آزادیهای جنسـي و رعايـت حـدود و مرزهـا ،از جملـه عوامـل پايـداری خـانواده در
انديشه رهبری است .چنانچه گفته شد ازنظر ايشان ،ارضای غريزه جنسي از اهداف ثانويه ازدواج و

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

اجتمــاعي ،فعالیتهــای مفیـد سیاسـي و  ...کمــک کنیـد" ( .)18/6/11در زمینــه گــذران وقــت بــا

پشتوانه هدف اول يعني تشکیل خانواده است و لذا هرجا که آزادی جنسي حاکم باشد ،يا خانواده
تشکیل نميشود و يا خانواده پوچ و تهديدپذير است وگسیختگي خانوادگي را بهدنبال دارد .حفظ
حريمهای زن و مرد ،الزمه حفظ بنیان خانواده و اعتماد متقابل در خانواده است (" .)18/3/16زن و
مرد بايد احساس کنند ،آن رابطه عاطفي و غريزی و کششي که بینشان وجود دارد ،فقطوفقط بـین
ايـن دو تاســت ،يعنـي بـین هیچکــدام بــا يـک نفــر ســوم نیســت" ( .)18/3/16درهمینراســتا عــدم
جلوهگری وجلوگیری از اختالط ناسالم زن و مرد و حفظ نگاه را نـهتنها تحجـر تلقـي نمـيکننـد،
بلکه عامل پايداری و بقای خانواده ميدانند" .اسالم ميخواهد ايـن پشـتوانه (غريـزه جنسـي) را از
خانواده نگیرد .اسالم ميخواهد اين انسانها بیرون از محیط خانواده اين غريزه را اشـباع نکننـد ،تـا
نسبت بـه خـانواده بـيقیـد و بـياعتنـا و الابـالي بشـوند ،لذاسـت کـه جلـوی راه را سـد مـيکنـد"
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( .)16/81/81در اين زمینه هشدار جالب توجه رهبری بـه مـردان و زنـان ،پرهیـز آنـان از تحريـک
حس حسادت طرف مقابل با"گرمگرفتنها ،حرفزدنها ،شـوخي و خنـدهها" مـيباشـد؛ چراکـه
کارهايي که در اسالم ممنوع شده ،اثرش در خـانواده ظـاهر مـيشـود ( )18/6/11و اگـر سـوءظني
ايجاد شود ،چه مستند و چه ناشي از وسواس يـا توهمـات و تصـورات ،اثـر سـوء خـودش را بـهجا
ميگذارد ،مانند گلولهای که سهوان يا عمدان از لوله تفنگ بیرون ميآيد (.)60/80/81
مضمون .8احيای کرامت زنان
احیای کرامت زنان و مقابله با تفکرات فمنیستي و متحجرانه يکي ديگـر از مضـامین اصـلي در
شناسايي عوامل پايداری خانواده ،در انديشه رهبری است .نفهمیدن مفهـوم تکـريم زن در اسـالم و
ترکیب آن با بدآموزیهای القاشده بهعنوان تکريم زن در تمدن غربي به ايجاد يـک جريـان غلـط
فکری و ذهني انجامیده است و بايد در زمینه ارزش و کرامت زن درنظر اسالم بازنويسي ،بازبیني و
بازگويي شود ( .)11/5/5نگاه اسالم به جنسیت يک نگاه درجه دو است .نگـاه اول و درجـه يـک،
حی

انسانیت است که جنسیت اصالن نقشي در آن ندارد ( .)60/80/81در ديـدگاه اسـالمي ،همـه

مقامات معنوی و درجات انساني ،بین زن و مرد بهطور مساوی تقسیم شده است و زن و مـرد هـیچ
تفاوتي ندارند (احزاب 35 /و آل عمران .)865/در زندگي نیز ،زوجین مکمل يکديگرنـد و هـر دو
به يکديگر احتیاج دارند .زن مايه آرامـش مـرد و مـرد مايـه آسـايش زن اسـت .هیچکـدام بـر سـر
ديگــری منتــي نــدارد و ماننــد دو لنگــه درنــد کــه بــدون ديگــری ناقصــند .چنانچــه خداونــد
ميفرمايند":ازجمله نشانههای قدرت الهـي ،آن اسـت کـه بـرای شـما از نـوع خودتـان و از جـنس
خودتان ،همسراني قرار داد" (روم .)18 /از خودتان هستند ،جنس جداگانهای نیستند ،در دو مرتبـه
جداگانه نیستند ،يک جوهر و يک ذات هستند .البته در بعضي از خصوصیات بـا هـم تفاوتهـايي
دارند ،چون هرکدام ،وظیفه ويژهای دارند که آن ديگری نميتواند انجام دهد .اسالم مرد را قوام و
زن را ريحان ميداند .اين ديدگاه نه جسارت به مرد و نه به زن است ،نه ناديدهانگاشتن حق زن و نه
ناديدهانگاشتن حق مرد است ،بلکه درستديدن تفاوت آنهاست (.)11/81/11
پس از پیروزی انقالب اسالمي ايران ،يکي از مسائلي که به شکلي جدی مورد بحـ

و توجـه

افکار عمومي ايران و جهان قرار گرفت موضوعِ زن بـود .انقـالب اسـالمي در فضـايي بـه پیـروزی
رس ـید کــه مکاتــب گونــاگون و اي ـدئولوژیهــایِ ســکوالر مــدرن هري ـک بــه فراخــور مبــاني و
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جهتگیریهای خود نگاهي خاص به مقوله زن را تـرويج مـيکردنـد و فرهنـگ عمـومي جوامـع

را در اين موضوع پیش رویِ بشريت گذاشت .اين نگـاهِ جديـد در قالـب کننشـگری و فعالیـت زنِ
مسلمان ايراني عینیت يافت و به تعبیر آيتاهلل خامنهای "الگوی سوم زن" را تحقق بخشید؛ الگويي
که " نه شرقي است و نه غربي" .زن ،در تعريف غالبانشرقي ،همچون عنصری در حاشیه و بينقـش
در تاريخسازی؛ و در تعريف غالبانغربي ،بهمثابه موجودی معرفي ميشد که جنسیت او بر انسانیتش
ميچربد و ابزاری جنسي برای مردان و در خدمت سـرمايهداری جديـد اسـت .شـیرزنان انقـالب و
دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم" ،زن نهشرقي ،نهغربي" است .زن مسـلمان ايرانـي ،تـاريخ
جديدی را پیش چشم زنان جهان ،گشود و ثابت کرد که ميتوان زن بود ،عفیـف بـود ،محجبـه و
شريف بود ،و درعینحال ،در متن و مرکز بود .ميتوان سنگر خانواده را پـاکیزه نگـاه داشـت و در
عرصه سیاسـي و اجتمـاعي نیـز ،سنگرسـازیهـای جديـد کـرد و فتوحـات بـزرگ بـهارمغان آورد
(.)68/81/86
زن مسلمان "مثل کوه استواری از ايمان ،درعینحال ،مثل چشمه جوشاني از عاطفه و محبـت و
احساسات زنانه ،تشنگان و محتاجـان نـوازش را از چشـمه صـبر و حوصـله و عاطفـه خـود سـیراب
ميکند .انسانها در چنین آغوش پنربرکتي ميتوانند تربیت شوند .اگـر زن بـا ايـن خصوصـیات در
عالمِ وجود نبود ،انسانیت معنا پیدا نميکرد .اين ،معنای ارزش زن و تشخص زن است؛ چیـزی کـه
مغز متحجرِ مادی غربيها نميتوانـد آن را بفهمـد" ( .)11/3/5در انديشـه رهبـری ،عظمـت زن آن
نیست که بتواند چشم مردان و هوس هوسرانان را به خودش جلب کند که ايـن تحقیـر زن اسـت

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

مختلف تحت تأثیر اين نگاهها ساخته ميشد .اما انقالب اسالمي حرف و نگاهي نو و تحـولآفرين

( .)16/1/8عظمت زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را کـه خداونـد در فطـرت او
قرار داده است با عزت مالمنانه و احساس تکلیف و وظیفه به هم بیامیزد .زن بايد هم همسـر و مـادر
خوبي باشد و هم در فعالیتهای اجتماعي شرکت کند .البته در زمینه نقش اجتمـاعي زنـان بايـد از
افراط و تفريطها برحذر بود .ايشان با اشـتغال بـانوان موافقنـد بهشـرطيکـه زنـان بـه اهمیـت نقـش
بيبديل همسری و مادری خود و اولويـت آن بـر سـاير نقشهـا و فعالیتهـای خـود آگـاه باشـند؛
چراکه غیر از زن ،کس ديگری نميتواند آن را انجام دهد و جايگزين نـدارد ( .)60/80/81ايشـان
خانهداربودن زنان را نهتنها تحقیر زن نميدانند ،بلکه آن را احترام به زن ميدانند و تربیت فرزند را
کاری سخت و هنری بزرگ تلقي ميکنند ( )11/1/11و از زنان ميخواهند تا از خانه جدا نشـوند،
به خانه برسند ولي در خانه نیز غرق نشوند (.)68/88/81
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زن در همه جوامع ،ازجمله در جامعه ما ،دچار ستم و دچار کمبودهايي است که بر او تحمیـل
ميشود ،اما اين کمبود ،کمبود آزادی بهمعنای بيبندوباری نیست .اين کمبـود ،کمبـود میـدانها و
فرصتها برای علم و معرفت و تربیت و اخالق و پیشرفت و شکوفايي استعدادهاست .ايـن را بايـد
تأمین و جستجو کرد .برخوردی که در تاريخ با زنان ميبینیم واقعـا گريـهآور اسـت و ايـن در اثـر
فقدان خرد و قانون بوده است (.)11/1/11
مقام معظم رهبری در نقـد تفکـرات فمنیسـتي ،آرايـش و خـودآرايي زنـان در انظـار را نـهتنها
آزادی زنان ندانسته ،بلکه عامل تحقیر آنان ،نشانه مردسـاالری و آزادی مـردان مـيداننـد؛ چراکـه
زمینه تمتع جنسي بیشتری را برای آنها فراهم ميکند ( )18/6/15و يکـي از ارمغانهـای حجـاب را
حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده از زنان ميدانند .ايشان بزرگترين خطای تفکّر غربي
درمورد مسئله زن را ،مسئله «برابری جنسي» ميدانند" .زيرا عـدالت يـک حـق اسـت ولـي برابـری
گاهي حق است و گاهي باطل است؛ چراکه زن و مرد از لحاظ ساخت طبیعي ،چه ازلحاظ جسمي
و چه ازلحاظ عاطفي ،با يکديگر متفاوت خلق شدهاند؛ چراکه نقشها و وظايف هرکدام متفـاوت
است؛ چرا بايد کـاری کـه مردانـه اسـت بـه زن داده بشـود؟" ( .)63/8/30آن کسـاني کـه وانمـود
ميکنند عدالت جنسیّتي به اين است که در همه میدانهايي که مردها وارد ميشوند ،زنها هم بايد
وارد بشوند ،اينها خیانت ميکنند به حرمت و شخصیّت و هويّت زن (.)66/81/81
در انديشه رهبری ،احترام و اکرام زن در محیط خانواده ،تنها راهکار حقیقي رفـع مظلومیـت از
زنان است ( .)61/1/18اسالم زن را به گلي تشبیه ميکند که نبايد بـا آن بـا خشـونت ،بـياعتنـايي،
تحمیلکردن ،زيـادهخواهي و توقعـات بیجـا و بیشازحـد رفتـار کـرد" .چنانچـه در روايـت آمـده
است«:انما المرات ريحانه و لیست بقهرمانه»؛ مباشر امور و کارپرداز شما نیست که همه امـور را بـه
دوش او بیندازيد و بعد هم او را مالاخذه نمايید" (" .)16/6/30گاهي مردها با بداخالقي ،با تحمیـل
کارهای سخت بر زن ،با توقعات زيادی و با تحقیر ،اين منبـع انـرژی را از دسـت خودشـان خـارج
ميکنند”( .)11/81/11ازنظر ايشان احترامِ به زن آن است که بـه او فرصـت داده شـود تـا نیروهـا و
اسـتعدادهای برجسـته و عظیمـي را کـه خـدای متعــال در او بـه وديعـه نهــاده اسـت ،شـکوفا کنــد
( .)11/1/11حق کرامت الهي زن ،باالترين حقوق زن است که در جهـان بهاصـطالتمدرن ،هرگـز
شناخته نشده و امروز وقت شناختهشـدن آن اسـت ( .)68/81/85ايشـان راهکارهـای جلـوگیری از
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تعدی به حقوق زنان را در چهار راهکار خالصه ميکنند.

اهمیتدادن به آرايش ،تجمّالت ،تبرّج و خودنمايي اسـت؛ چراکـه همـه اينهـا خـود نشـانههايي از
مردساالری است .راهکار دوم :تبیین درست حقوق زن و حقوق مرد در اسـالم اسـت تـا برهمگـان
روشن شود که علت اين تفاوت ،بر اثر تفاوت طبیعت و فطـرت انسـاني زن و مـرد و طبـق مصـالح
جامعه است .راهکار سوم :برخورد سخت قانوني و اخالقي جامعه و پیشبیني مجازاتهای سـنگین
برای کساني است که تعدّی به زنان را حقّ خود ميداننـد ( )16/1/30و راهکـار چهـارم ،بـاالرفتن
سطح فکری کل جامعه است ( .)11/1/11البته الزم به ذکر است هر حرکتي که برای دفاع از زنـان
انجام ميگیرد ،بايد رکن اصلي آن رعايت عفاف زن باشد؛ چراکـه عفّـت در زن ،وسـیلهای بـرای
تعالي و تکريم شخصیت اوست (.)16/1/30
مضمون  . 9ایفای نقش مناسب والدین زوجين
يکي ديگر از مضامین اصلي در شناسايي عوامل پايداری خانواده در انديشه مقام معظم رهبری،
ايفای نقش مناسب والدين زوجین است .مهمترين نقش والدين ،ايجاد محبّت بـین زوجـین اسـت.
"والدين دختر و پسر بايد دائمان همّتشان اين باشد که اين را نسبت به ديگری بامحبّت کنند .اگر هم
چنانچه يک چیزی ديدند از طرف مقابل که برايشان خوشايند نبـود ،آن را بـرای فرزنـد خودشـان
ذکر نکنند .بگذاريد اين دو با يکـديگر روزبـهروز مـأنوستر و بامحبّـتتر باشـند" (.)8318/6/38
پرهیز از دخالتهای بیجا از ديگر توصیههای رهبری به والدين زوجین ميباشد ( .)15/1/81ايشـان
همچنین درراستای پايداری خانواده بهصراحت با ازدواجهای اجباری که در برخـي منـاطق کشـور

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

راهکار اول :اهمیتدادن خود بانوان به حرکت به سمت معرفت ،علم ،مطالعه و آگاهي بهجای

بهلحاظ فرهنگي اتفاق ميافتد مخالفت ميکنند و آن را يک عادت جاهلي ميداننـد کـه نبايـد بـه
پای اسالم و احکام نوراني آن گذاشته شود؛ چراکه اسالم چنین اجازهای را به هیچکس نميدهـد
(.)15/81/10

بحث و نتيجه گيری
س ـیر صــعودی طــالق در ايــران ،بــهويژه در دهــههای اخیــر ،معلــول عوامــل روانشــناختي و
جامعهشناختي است .ازنظر جامعهشناسـان هـر کوششـي در زمینـه تبیـین طـالق و ناسـازگاریهـای
زناشـويي مسـتلزم درنظرگــرفتن ماهیـت ازدواج و خـانواده بــهعنوان يـک سـازمان در درون زمینــه
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اجتماعي ـ فرهنگي است و بررسي تغییرات سـازمانهای اجتمـاعي سـاختاردهنده بـه تجـارب فـرد
بهاندازه پاسخ به چرايي شکسـت ازدواج و طـالق اهمیـت دارد .آنچـه در يافتـههای ايـن پـژوهش
قابلتوجه اسـت ،درنظرگـرفتن همزمـان عوامـل روانشـناختي و جامعهشـناختي مـالثر در پايـداری
خانواده است .براساس تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در زمینه عوامل پايداری خـانواده،
نه مضمون اصلي بهدست ميآيد که برخي از آنـان در هـیچيـک از نظريـات غربـي حـوزه زوج و
خانواده بهچشم نميخورد و اين ناشي از کاستيهای موجود در پیشفرضها و مبـاني ايـن مکاتـب
اســت .مکاتــب غرب ـي ،در زمینــه ريشــهي ـابي دالي ـل فروپاش ـي نهــاد خــانواده ،عوامــل متعــددی را
برشمردهاند و برمبنای هريک از آنها ،مداخالت و راهکارهای متفـاوتي پیشـنهاد شـده اسـت .ولـي
باتوجهبه آمار و شواهد موجود ،افزايش نرخ طالق و فروپاشي خانواده در دهـه گذشـته ،نـهتنها در
ايران بلکه در سراسر جهان بهحدی بوده است که بهنظر ميرسد علل بحران خانواده در عصر امروز
بسیار سطحي و سادهانگارانه درنظر گرفته شده و از ريشهها و سرچشمههای اصـلي مشـکل ،غفلـت
شده است و روانشناسان و مشـاوران حـوزه زوج و خـانواده بـرای کارآمـدی و اثربخشـي در ايـن
حوزه الزم است از آن آگاه باشـند؛ چراکـه غفلـت از آن مـا را بـه دوری باطـل و تالشـي بیهـوده
ميکشاند.
اولین مضمون حاصل از تحلیل ،شناخت اهمیت خانواده در اسـالم اسـت .ازمنظـر مقـام معظـم
رهبری ،خانواده به داليل مختلف از اهمیت شايانتوجهي در اسالم برخـوردار اسـت کـه شـناخت
ابعاد گوناگون آن نخستین گام الزم در ارتقای پايداری خانواده است .وقتي زن و شوهر ازدواج را
يک نعمت ،يک ارزش ،يـک فريضـه ،يـک امـر مقـدس و سـنتي دينـي و اسـالمي تلقـي کننـد و
خانواده را سلول اصلي پیکره اجتماع ،مايه آرامش ،اساس انتقال فرهنـگ و تمـدن ،اسـاس تربیـت
اجتماعي و فرهنگي ،کانون رشد و بالنـدگي عواطـف ،کلمـه طیبـه ،عامـل کمـال ،تعـالي و حفـظ
دينداری بدانند ،مسلمان برای حفظ آن از هیچ کوششي فروگذار نخواهند کرد .هريک از زن و مرد
بايد از اهمیت پیمان زناشويي آگاه شوند تا بدينوسیله هر چیزی که آن را سست ميکنـد ،ممنـوع
شــمارند و بــرای حفــظ و پاي ـداری آن تــالش کننــد .پژوهشهــای حــوزه روانشناس ـي نیـز نقــش
شناختها را در رفتـار و هیجـان بسـیار پررنـگ مـيداننـد .سـرايي و اوجـاقلو ( )8361و فالحـي و
همکاران ( ،)8368نیز با پژوهش خود نشان دادهاند که تغییر ارزش ازدواج و تغییر در نگرش نسبت
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به ازدواج ،از مهمترين عوامل افزايش میزان طالق در سالهای اخیر بهشمار ميآيد.

الگو مانند خدامحوری در خانواده ،پايبندی زوجین به اخالق اسالمي ،سـازگاری ،بنـای رابطـه بـر
محبت و رفاقت و پايبندی به حقوق و تکالیف در تقابل کامل با ماللفه اصلي فرهنگ غربي و مبنای
نظری آن قرار دارد .ريشه فروريختن خانواده در فرهنگ و تمدن غربي در مبنـای نظـری آن يعنـي
اومانیسم يا خودبنیادی بشر و اصالت نفسانیات وخودمحوری بهجای خـدامحوری نهفتـه اسـت کـه
نتیجهای جز رشد انانیتها و خودخواهيها نخواهد داشت و بـا چنـین ديـدگاهي بقـای خـانواده و
بهرسمیتشناختتن حقوق و وظايف افراد و مراتـب الهـي ،غیـرممکن خواهـد بـود .درهمینراسـتا،
احیای خانواده ديني و توحیدی ،برگشت به خـدامحوری و روت بنـدگي ،اساسـيتـرين راه نجـات
خانواده است ،زيرا در نگاه ديني خانواده وحدت درعین کثرت و کثرت درعین وحدت است کـه
در آن افراد درعین اينکـه خودشـان هسـتند ،جنبـههايي از خـود را بـا هـدف حفـظ و بقـای هسـته
توحیدی خانواده از فرديت خارج ميکنند .ديدگاه اسالمي برخالف ديدگاه غربي معتقد است که
خرد بشری برای رساندن انسان به کمال کافي نیست و خرد بشری آن است که بفهمد دين خدا راه
رسیدن به سعادت است و عقل و خرد بشری برای تدبر در دين است .بنیاد اخالق در خانواده ديني
شکل ميگیرد و اين خانواده است که ميتواند راه و روش درست زندگي را براساس بینشها و نه
عادتها در روت انسانها نهادينه کند .خانواده توحیدی گمشده جهان معاصر است .امروز توجه به
هســته توحیـدی خــانواده و بازگشــت بــه معنــای خــانواده از منظــر دينـي آن اهمیـت بسـیاری دارد
(طاهرزاده.)8311 ،

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

دومین مضمون اصلي حاصل از تحلیل ،خدامحوری در خانواده اسـت .برخـي از مضـامین ايـن

امروزه فردگرايي افراطـي بـهعنوان تهديـدی جـدی بـرای حیـات خـانواده در ايـران محسـوب
ميگردد که ميتواند موجب تخريب همبستگي خانوادهها شود (عنايـت و نجفـي .)8361 ،در ايـن
روزگار خانوادة مدرن در درون خود با تناقضي آشکار مواجه شده است .ازسويي تشکیل خـانواده
بهعنوان ارزشي جمعگرايانه نیازمند پايبندی بـه ارزشهـايي چـون :فـداکاری ،گذشـت ،صـداقت،
مسئولیتپذيری و تندادن به برخـي محدوديتهاسـت؛ درحاليکـه گسـترش ارزشهـای مـادی و
مدرن در درون خانواده و توسعۀ فردگرايي ،لذتطلبي ،کـامجويي و مصـرفگرايي ،امکـان غلبـۀ
ارزشهای جمعگرايانه را کاهش ميدهد .اين تناقض ميتواند به شکل تهديدی برای بنیان خانواده
ظاهر شـود (جمشـیدیهـا و صـادقي .)8361 ،پـژوهش عبـاسزاده و همکـاران ( ،)8361نیـز نشـان
ميدهد که بین فردگرايي و ابعاد آن با گرايش بـه طـالق ،رابطـه معنـيدار و مسـتقیم وجـود دارد.
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پژوهشهای مختلفي نیز بر تأثیر اين عامل در پايداری خانواده صـحه مـيگـذارد کـه مـيتـوان بـه
پژوهش حسیني و همکاران ( ،)8368حاجیان مقدم ( ،)8361قدسي و همکـاران ( ،)8360ديويـد و
استافورد ( ،)1083کاترونا و همکـاران ( ،)1083اسـکرام و همکـاران ( ،)1081فینچـام و همکـاران
( ،)1088الیســون و همکــاران ( ،)1080بــراون ( ،)1001ارتینکــال ( ،)1006دوالهیــت و لمبــرت
( ،)1006اشاره کرد.
بنای رابطه زناشويي بر محبت و رفاقت ،سومین مضمون اصلي حاصل از تحلیل است .اهمیت و
ضرورت بنای رابطه بر محبت ،حفظ و بقای محبت نیازمند تـالش و ابتکـار و لـزوم پیشقدمشـدن
زوجین برای ابراز محبت ،پايههای اين مضمون را تشکیل ميدهد .محبت ،مهمترين عامل پايداری
و گرمي خانواده است و از آن بهعنوان مالط خانواده يـاد مـيشـود .ازطرفديگـر ،وقتـي زوجـین
بدانند که عالقه بهوجودآمده در پیوند زناشويي يک عالقه اعتباری است ،درمييابنـد کـه حفـظ و
تداوم آن ،تالش و ابتکار فراوان ميطلبد وگرنه بهتدريج ازمیان ميرود وايـن حالـت بـيمحبتـي و
سردی به زوج ديگر نیز سرايت ميکند .توقع محبتداشتن از طـرف مقابـل بـهجای پیشقدمشـدن
برای ابراز محبت نیز در تعارضات زناشويي بسیار رايج است و اصالت شناخت زوجین در اين زمینه
در بهبود ارتباط آنها بسیار مالثر است .پژوهشهای حوزه زوج و خانواده نیز از اهمیت ايـن محـور
حمايت ميکنند و کمبود صمیمیت را شاخصي از آشفتگي در رابطـه ،مـيداننـد (هـالفورد1008 ،
ترجمه تبريزی و همکاران .)8311 ،پژوهش سـلیمي و همکـاران ( )8366و فـوالدی و شـاه نعمتـي
( ،)8361نشان ميدهد که نبود عشق و محبت کافي و عـدم ابـراز فعاالنـۀ محبـت و سـاير عواطـف
مثبت با نارضايتي زناشويي و طالق ،در ارتباط است.
سازگاری ،چهارمین مضمون حاصل از تحلیل عوامل پايداری زناشويي در انديشه رهبری است
که ماللفـهای شـناختي اسـت و در مقابـل شـناختهای منفـي و تعصـبات ادراکـي قـرار مـيگیـرد.
سازگاری در انديشه ايشان بهمعنای پذيرش عیبها ،نقصها و کاستيهای طرف مقابل در زنـدگي
مشــترک اســت ،بــهطوریکــه حت ـي درراســتای حفــظ و نگهــداری کــانون خــانواده ،از امی ـال و
خواســتههای حتــي بــهحق خــود چشــم پوشــي کننــد و بــهجای مردســاالری و يــا زنســاالری،
خانوادهساالری را مبنای روابط خود قرار دهند و برهمینمبنا هر چیزی که به سستي ارکان خـانواده
بینجامد ،بهشدت نهي ميشود و سازشکاری و کوتاهآمـدن از مواضـع در محـیط خـانواده ،واجـب
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تلقي ميشود.

همسر دقت کنند ،بيترديد همسران دارای تفاوتهای فردی بسیاری هستند که مـيتوانـد ناشـي از
عوامل بسـیار زيـادی ماننـد پیشـینه خـانوادگي ،ويژگـيهـای شخصـیتي ،هـوش و ارزشهـا باشـد.
سازگاری به اين معناست که اگر ايراد و اشکالي در هريک از زوجین هسـت ،اگـر چنانچـه قابـل
اصالت است ،اصالحش کنند و در غیر اين صـورت بـا آن بسـازند .مسـلمان داشـتن چنـین شـناختي
نسبت به تفاوتها ،عیبها ،نقصها و کاستيهای طـرف مقابـل در زنـدگي مشـترک عامـل بسـیار
مهمي در پايداری خانواده اسـت؛ چراکـه تغییـر شـناختها نقشـي بسـیار مهـم در تغییـر رفتارهـا و
هیجانها ايفا ميکند .نکته قابلتوجه در اين زمینه ،تأکید بـر سـازگاری دوطرفـه و متقابـل زوجـین
است ،نهاينکه فقط زنان به سازگاری توصیه شوند.
بنابر آيه  86سوره نساء ،اگر زن و مردی پس از پیوند ازدواج به عللي زوج خويش را مطابق با
معیارهای خويش نیافتند؛ ولي بهخاطر مصالح خانواده و ارزشگذاری به اصول اين پیوند ،عليرغم
میل باطني خويش کراهت و بيمیلي نسبت به زوج خويش نشان ندادند و در حفظ اين بنا و مصالح
آن کوشیدند ،بهدلیل توجه و گذشت و ترجیح مصالح خانواده بر خواسـتههای شخصـي ،خداونـد
کريم دريچهای از خیرات و برکات را بهسوی آنان ميگشـايد .حاکمیـت ايـن فرهنـگ قرآنـي در
ايجاد همراهي و همدلي زوجین و هموارساختن مسیر زنـدگي تـأثیر مسـتقیم دارد و آنـان را يـاری
مينمايد تا در بروز اختالفـات و رخـدادها عجوالنـه تصـمیم نگیرنـد و فـرار را بـر قـرار تـرجیح و
گسستگي را بـر پیوسـتگي غالـب ننماينـد ،بلکـه از آن جهـت کـه رضـايت حـق را در اسـتمرار و

تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزههای اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری

ضرورت سازگاری و مدارا در خانواده از آن جهت است کـه هرچـه هـم زوجـین در انتخـاب

استحکام اين پیوند ميبینند ،در برقراری صلح و آشتي تالش نموده و مقاوم و اسـتوار مشـکالت را
از پیش رو برميدارند و بهجای جدايي و انحالل و ازهم پاشیدگي به ايجاد تفـاهم و همـدلي فکـر
ميکنند (میرخـاني .)8311 ،پژوهشهـای حـوزه روانشناسـي نیـز شـناختهای منفـي و تعصـبات
ادراکي را يکي از داليل اصلي بروز مشـکالت زناشـويي مـيداننـد .زوجـین آشـفته ،شـناختهای
خاصي دارند .آنان باورهای غیرواقعبینانه ای را درمورد روابط و همسرشان در ذهـن خـود دارنـد و
معتقدند که روابطشان معیارهای رابطهای را که فکر ميکنند بايد باشد ،نقض ميکند (سـلیمانیان و
ريحاني ،8366 ،مهینترابي و همکاران.)8360 ،
از مضامین پايه و بسیار جالبتوجه اين مضـمون کـه در هـیچيـک از نظريـههای ديگـر حـوزه
خانواده بهچشم نميخورد ،استفاده زنان از ويژگيهای ذاتي خود ميباشد .ازاينمنظر ،زنـان دارای
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ويژگيهايي فطری و خدادادی هستند که به نفوذ هرچهبیشتر آنها بر مـردان مـيانجامـد و يکـي از
زيباييهای طبیعي زنان و از اسرار آفرينش شمرده ميشود کـه بايـد بـهطور هوشـمندانه درراسـتای
پايداری خانواده توسط زنان بهکار گرفته شود و بنابر توصیه رهبـری الزم اسـت بـه زنـان آمـوزش
داده شود.
پايبندی زوجین به اخـالق اسـالمي ،پنجمـین مضـمون اصـلي حاصـل از تحلیـل اسـت .الزمـه
رضايتمندی زناشويي ،شکلگیری الگوهای رفتاری و ارتباطي ويژه میان همسران است .منظور از
رضامندی فرايندهای سـازگارانه شـناختي ،رفتـاری و عـاطفي اسـت کـه طـي تعامـل همسـران رخ
ميدهد و بروز نقطه ضعفهای خاصي در اين فراينـدها ،همسـران را آمـاده بـروز ناسـازگاریهای
زناشويي ميکند (هالفورد ،1008 ،ترجمه تبريزی و همکـاران .)8311 ،پرخاشـگریهای کالمـي و
فیزيکي (کرو و ريدلي ،1008 ،ترجمـه موسـوی ،)8311 ،شـناختهای منفـي و تعصـبات ادراکـي
(اپســتین 8666 ،و برادبــری ،8660 ،ترجمــه تبريــزی و همکــاران )8311 ،تالفيجــويي (هــالفورد،
 ،1008ترجمه تبريزی و همکـاران )8311 ،و خودمحـوری (گالسـر و مـاالرکي  8663 ،بـهنقل از
ســعیدی و همکــاران )8315 ،را ميتــوان مهمتــرين نقطــه ضــعفهای موجــود در ايــن فراينــدهای
سازگارانه میان همسران دانست که از پايههای مضمون پايبندی به اخـالق اسـالمي در ايـن تحلیـل
است .نوابينژاد ( ،)8361نیز بر اين نکته تأکید دارد که باتوجهبـه اينکـه الگـوی ايرانـي ـ اسـالمي
خانواده اخالقمحور است ،فرهنگسازی درجهت گسترش اخالق اسالمي در خانواده مهمتـرين و
کوتاهترين راهبرد نظری و عملي در طراحي الگوی مطلوب خانواده است.
پايبندی به حقوق و وظايف ،ششمین مضمون اصلي حاصل از تحلیل است .بنابر بیانات آيتاهلل
خامنهای در دين اسالم ،زن و مرد دارای وظايف و مساللیتهای مشترک و نیـز اختصاصـي هسـتند
که بهشدت عادالنه و متوازن تنظیم شده ،بايد بهدقت شناخته شود و تبلیغ گـردد .بايـد بـه وظـايف
زنان و مردان باهم اشاره شود ،نهاينکه سنگیني کفه ترازو همیشه به سمت زنـان باشـد و بـه مـردان،
حقوقشان و به زنان ،وظايفشان گفته شود .آنچه مسلم است شناخت اين حقـوق و وظـايف سـهمي
بسزا در پايداری خانواده دارد.
البته الزم به ذکر است که در دين جامع و کامل اسالم ،قوانین مربوط به خانه و خـانواده در دو
بخش حقوق و وظايف و اخالق و فضايل بهگونـهای مبسـوط و مشـروت عرضـه شـده اسـت .زيـرا

11

طبیعت خانواده با احکام آمرانه سازگاری نـدارد و اگـر فقـط از ابـزار حقـوق اسـتفاده شـود ،بنـای

دادهاند ،همچون دو مدعي و متخاصم در مقابل يکديگر قرار ميگیرند .اينجا توجه به منافع فردی،
جای مصالح خانواده و منافع اجتماعي را ميگیرد .زن در مقابل اداره منزل ،دستمزد طلب ميکند و
يا اعتصاب مينمايد و به بدرفتاری و کجخلقي متوسل ميگردد و مرد نیز دم از سـلطه و حاکمیـت
ميزند و هرچهبیشتر سعي ميکند غلبه و اقتدار خويش را به رخ حريـف مقابـل بکشـاند .بنـابراين،
بايد گفت ،آشنايي و روشنگری نسبت به حقوق و آگاهي از وظايف اگرچـه فـينفسـه ممـدوت و
پسنديده است؛ اما خانواده ،به چیزی بیشتر از اين نیازمند است و شرط سالمت زندگي مشترک زن
و مرد ،رهايي از غالف خودبیني و خودنگری و اساس يک پیوند سالم بر ديگرخـواهي ،فـداکاری
و رعايت مصالح مشترک است (میرخاني.)8311 ،
پژوهش فوالدی و شاهنعمتي ( ،)8361توقعات بیجای زوجـین از يکـديگر را از عوامـل درجـه
اول طالق برميشمرد و بهنظر ميرسد آگاهي زوجین از حقوق و تکالیف متقابل خود در حل ايـن
مشکل مالثر باشد .کمک و همکاری زوجین يکي از پايههای مضمون پايبندی به حقوق و وظايف
است .پژوهشها نیز نشان مـيدهـد کـه ايفـای نقـش نامناسـب و فقـدان حمايـت متقابـل ،يکـي از
عموميترين شکايتهای زنان از رابطهشـان و منبـع بسـیاری از تعارضهـای زناشـويي اسـت .ايـن
حمايت ميتواند عملي (مانند کمککردن به يکديگر در انجام مسئولیتهای ديگـری) يـا عـاطفي
(مانند گوشدادن همدالنه به درددلهای همسر) باشد (هالفورد ،1008 ،ترجمه تبريزی و همکاران،
 .)8311چنانچه آيتاهلل خامنهای نیز منظور از کمک را بیشتر کمک روحي و معنوی ميدانند .البته
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خانواده از درون تهي شده و زن و مردی را که انس و الفت متقابـل را پايـه زنـدگي خـويش قـرار

ازآنجاکه ازمنظر ايشان ،هدف غايي تشکیل خانواده ،تعالي زوجین و رسیدن آنها به کمال حقیقـي
که همان قرب به خدا ،تهذيب نفس و کسب فضايل اخالقي است ،ميباشد ،لذا اصليترين کمک
زوجین به هم آن است که يکديگر را به تقوا ،به عبـادت ،بـه اخـالص ،بـه امانـت ،بـه پـاکیزگي و
پاکدامني و انجام کارهای خوب توصیه کنند کـه ايـن نشـان از تفـاوت مـاهوی فلسـفه ازدواج در
اسالم با مکاتب غربي دارد .وقتگذاشتن برای همديگر ،يکي ديگر از پايههای اين مضمون است.
براساس پژوهشها نیز ،میـزان کـم فعالیتهـای مشـترک مثبـت ،باعـ
فعالیتهای مشترک مثبت ،عاطفه مثبت تولید ميکند و باع

فروپاشـي رابطـه ميشـود.

افزايش فعالیتهای صمیمانه جديـد

بین همسران ميشود .درمقابل ،میزان کم فعالیت مثبت در افراد آسیبپذير باع

احساس کسـالت
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و افسردگي ميشود و اين حالت به کل رابطه سرايت ميکند (هـالفورد ،1008 ،ترجمـه تبريـزی و
همکاران.)8311 ،
ارضای متقابل جنسي زوجین ،هفتمین مضمون اصلي حاصل از تحلیل است .بنابر پژوهشهـای
انجامشده نیز رابطه جنسي ضعیف و ناکارآمد يکي از داليل عمده بروز ناسازگاریهای زناشـويي،
محسوب شده است (هالفورد ،1008 ،فوالدی و شاهنعمتي ،8361 ،محسنزاده و همکاران 8360 ،و
جمشیدیها و همکاران .)8361 ،ازهمینرو ،دين اسالم زنان و مردان را ملزم به بـرآوردن نیازهـای
جنسي يکديگر کرده است و اين حق را جزء حقـوق مشـترک آنـان قـرار داده اسـت (سـاالریفر،
8315و حیدری .)8315 ،يکي از پايههای اين مضمون ،مقابله با آزادیهای جنسـي و جلـوگیری از
اختالط ناسالم زن و مرد در حوزههای مختلف فعالیت اجتماعي ،درراستای پايداری خانواده است،
زيرا اين عامل در تضعیف عاليق زناشويي و درنهايت ،تزلزل بنیان خانواده نقش محوری دارد و در
مرحله اول به ضعف انگیزه تشکیل خانواده و در مرحله بعد به ضعف انگیـزه حفـظ آن و درنتیجـه
زوال تدريجي موقعیت خانواده در سطح کـالن و بـروز تـنش ،اخـتالف ،سوءمعاشـرت ،خیانـت و
طالق در سطح خرد خواهد انجامید .پژوهش عباسزاده وهمکاران ( ،)8361نیز بر ايـن امـر صـحه
ميگذارد.
احیای کرامت زنان و مقابله با تفکرات فمنیستي و متحجرانه ،هشتمین مضمون اصلي حاصل از
تحلی ـل اســت .ازنظــر آي ـتاهلل خامنــهای نفهمی ـدن مفهــوم تکــريم زن در اســالم و ترکی ـب آن بــا
بدآموزیهای القاشده بهعنوان تکريم زن در تمدن غربي به ايجاد يک جريان غلط فکری و ذهنـي
انجامیده است و بايد در زمینه ارزش و کرامـت زن در نظـر اسـالم بازنويسـي ،بـازبیني و بـازگويي
شود .همزمان با مدرنیته و پـسازآن ،برمبنـای آموزههـای فمینیسـتي و بـا نـام دفـاع از حقـوق زن،
کارکردهای خانواده و موقعیت وجايگاه همسری و مادری دستخوش تغییرات وسیعي شـده اسـت.
بنابر نظر آيتاهلل خامنهای ،ماللفههايي از فرهنگ غـرب باعـ

سسـتي بنیـان خـانواده شـده اسـت؛

چراکه اين فرهنگ هـم بـهدلیل شـناخت نـاقص از هويـت و شخصـیت زن و هـم بـهدلیل تعريـف
نقشهايي خارج از تکوين و خلقت زن بـرای او ،ضـعف شـديد کارويژههـای خـانواده را بـهدنبال
داشته و بهتبعآن ،اثرات مخربي را در جامعه در پي داشته است (يراقي و ارزاني .)8361 ،پـژوهش
چابکي ( )8361و عباسزاده وهمکاران ( ،)8361نیز بر اين موضوع صحه ميگذارد.
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کمبودهايي است که بر او تحمیل ميشود ،اما ايـن کمبـود ،کمبـود آزادی بـهمعنای بـيبنـدوباری
نیست ،بلکه کمبود میدانها و فرصتها برای علم ،معرفت ،تربیت ،اخـالق ،پیشـرفت و شـکوفايي
استعدادهاست و آرايش و خودآرايي زنان در انظار ،نهتنها آزادی و احتـرام بـه زنـان نیسـت ،بلکـه
عامل تحقیر آنان ،نشانه مردساالری و آزادی مردان است؛ چراکه زمینه تمتع جنسي بیشتری را برای
آنها فراهم ميکند ( ) 18/6/15و بدانند که احترامِ به زن آن است کـه بـه او فرصـت داده شـود تـا
نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمي را که خدای متعال در او به وديعه نهاده است ،شکوفا کند و
حق کرامت الهي زن ،باالترين حقوق زن است که در جهان بهاصطالتمدرن ،هرگز شناخته نشده و
امروز وقت شناختهشدن آن است.
زن بايد هم همسر و مادر خوبي باشد و هم در فعالیتهای اجتماعي شرکت کند .اشتغال بانوان
هیچ اشکالي ندارد ،بهشرطيکه زنان به اهمیت نقش بيبديل همسری و مادری خود و اولويـت آن
بر ساير نقشها و فعالیتهای خود آگاه باشند ( .)60/80/81خانهداربودن زنـان نـهتنها تحقیـر زنـان
نیست ،بلکه احتـرام بـه زنـان اسـت؛ چراکـه تربیـت فرزنـد کـاری سـخت و هنـری بـزرگ اسـت
( .)11/1/11آنچه مسلم است چنانچه کل جامعه از چنین ديدگاهي نسبت به زنان برخوردار شود و
کرامت زنان با چهار راهکار ارائهشده توسط آيتاهلل خامنـهای احیـا گـردد ،گـامي بسـیار مهـم در
افزايش پايداری زناشويي برداشته خواهد شد.
ايفای نقش مناسب والدين زوجین ،نهمین مضمون اصلي حاصـل از تحلیـل اسـت .در ديـدگاه
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آنچه مسلم است زنان ما بايد دريابند که زن در همه جوامع ،ازجمله در جامعه ما ،دچار سـتم و

رهبــری ،والــدين زوج ـین بايــد ازيکســو در افــزايش محبــت و دوســتي زوج ـین بکوشــند و از
دخالتهای بیجا پرهیز کنند و ازسویديگر ازدواج را تحمیل ننمايند .تحقیقات متعدد انجامشده در
زمینه بررسي عوامل ناپايداری خانواده در ايران ،حاکي از آن است که تعـارض بـا خـانواده همسـر
جزء پنج عامل اول پیشبین طالق در جامعه ايران برشمرده شده است (چراغي و همکاران.)8366 ،
پژوهش فوالدی و شاهنعمتي ( ،)8361عظیمي و عابدزاده ( ،)8361محسنزاده و همکاران (،)8360
جمشیدیها و همکاران ( ،)8361قليزاده و همکاران ( ،)8361نیز نشان داده است که مداخله پـدر
و مادر و اقوام ،تعارض با خانواده همسر و ازدواجهای تحمیلي و نسنجیده از علل زمینهسـاز طـالق
در ايران هستند.
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باتوجهبه نتايج تحلیل ميتوان گفت که مجموعه بیانات آيـتاهلل خامنـهای در زمینـه خـانواده،
حاوی مفاهیم و محورهای يگانه و منحصربهفردی در زمینه پايداری خانواده است که ميتوانـد در
بافت فرهنگي ايران درجهت تقويت و درمان خانواده مالثر باشـد .درنهايـت ،بـه سـاير عالقهمنـدان
پژوهش در اين زمینه پیشنهاد ميشود تا با استفاده از روش نظريـه زمینـهای ،نظريـه منبعـت از ايـن
تحلیل را استخراج نمايند و به کمک پژوهشهای آزمايشي ،اثربخشي آن را نشان دهنـد .همچنـین
به درمانگران عالقهمند به حوزه درمانهای بومي ـ اسالمي پیشنهاد ميشود تا از مضامین مسـتخرج،
فنهای درماني استخراج کنند.
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