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 چکيده
 .است مختلفی هایو تربیت گوناگون هایفرهنگ و بستر جامعه رکن تریناصلی خانواده نهاد

 عنوان به زن. دارد خانواده نهاد اهمیت در ریشه ،«خانواده تحکیم» موضوع به پرداختن اهمیت

 توانمی رو همین دارد. از خانواده واستحکام پویایی در ایکننده وتعیین اساسی اصلی، نقش رکن

 راگ. شودمی آغاز زناشویی پیوند با که اوست همسری نقش زن اجتماعی هاینقش از یکی گفت

 ویشخ وشایسته متناسب وموقعیت جایگاه در کندمی ایفا را همسری نقش که زن خانواده نظام در

 بحران نوعی رسید و دچار نخواهد خود انتظار مورد و کارکردهای اهداف به خانواده آن قرارنگیرد

 نقش نوانباع و تحلیلی توصیفی صورتای، به کتابخانه روش با حاضر تحقیق. شد خواهد مدیریتی

 مورد، این در بحث ضرورت به توجه با که گرفته انجام خانواده بنیان تحکیم در زن اخالقی ویژگی

 موجب همسرخود مقابل در ها،آن رعایت با که است؛ زن یک هایازویژگی دسته آن بیان صدد در

 به وجهت با. شودمی شانخانواده بنیان شدن ترمستحکم باعث نتیجه در و ایشان روابط شدن بهتر

 مـوجب آن رعایت که زن هایویژگی ترینازمهم یکی گفت، توانمی گرفته، صورت هایبررسی

 یفرمانبردار و پذیری اطاعت شودمی خـانواده استحکام مـوجب نتیجه در و شوهر و زن بهتر روابـط

 ایرس به نسبت کالمی ارتباط چون است و محبت عشق واظهار زبانی سپاسگزاری، محبت همسر، از

وهر ش و زن میان جنسیدارد. رابطه محبت ایجاد در را تأثیر بیشترین باشد درست اگر هاارتباط

، وحیا زن، عفت بودن خرجکم و قناعت. است خانواده بنیان استحکام و نشاط عوامل از یکی نیز

 موجب تواندمی که است زنان مثبت هایویژگی دیگر از صداقت، صبروبردباری و عفووگذشت

 .شود خانواده بیشتر استحکام

 .زن، خانواده، استحکام خانواده، تحکیم خانواده، وظایف همسری زن اژگان کليدي:و
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 2 بهمن هادیلو،  1 زوارقسارا عزتی 

 .دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1
 .عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 سارا عزتی زوارق

درتحکيم بنيان خانواده  هاي اخالقی زننقش ویژگی

 آیات و روایاتدیدگاه  از
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 مقدمه
جایگاه هر شناخت . در نظام خانواده، هر یک از اعضای خانواده، جایگاه خاص خود را دارند که با جایگاه اعضای دیگری متفاوت است

 حققیک از اعضاء خانواده، می تواند ما را در شناخت آن عضو و برقراری بهتر ارتباط با آن عضو خانواده و در نتیجه سالمت نظام خانواده و ت

ق و تحقی زن به عنوان مدیر خانه نقش اساسی در تحکیم خانواده دارد بررسی ،اهداف آن یاری نماید. با توجه به این که طبق قرآن و روایات

همچنان که خداوند در قرآن کریم زن را به عنوان عنصر اساسی در آرامش مردان  یابد،در زمینه نقش و جایگاه زن در خانواده اهمیت می

معرفی نموده است در نگرش اسالمی احادیث وارده از معصومین ایجاد چنین آرامشی از جانب زن در وهله اول نیازمند انجام وظایف دینی و 

کید زیادی به جایگاه و اهمیت زن دارد به خاطر نقشی است که یک زن درخانواده أباشد و علت اینکه اسالم تالقی خود در برابر همسر میاخ

کند. نقش زن درتحکیم خانواده ابعاد مختلفی همچون نقش اخالقی، نقش تربیتی و ... دارد و مراد از نقش: رعایت برخی اوصاف و ایفا می

 شودهای اخالقی زن، باعث استحکام بنیان خانواده میباشد که آن ویژگیگفتاری و رفتاری مناسب، در مقابل همسر میهای ویژگی

با توجه به اهمیت استحکام خانواده در اسالم در این زمینه روایات زیادی در کتب حدیث و اخالق ذکر شده است و کتاب هایی در 

مده است؛ از جمله کتاب تحکیم خانواده در قرآن و حدیث نوشته محمدمحمدی ری شهری که آیات و زمینه استحکام خانواده به نگارش در آ

کند و همچنین کتاب عوامل استحکام خانواده تألیف مجیدرشیدپور در این زمینه روایاتی که بیانگر عوامل استحکام خانواده است را بیان می

 . به نگارش در آمده است

های اخالقی نامه و یا حتی مقاله ای با عنوان نقش ویژگیزن به عنوان همسر در استحکام خانواده، کتاب، پایاننقش اساسی به، با توجه 

ایم. به همین جهت ضرورت تحقیق وبررسی در این زمینه زن در استحکام خانواده به نگارش در نیامده است و یا حداقل ما مشاهده نکرده

 . د بودهمفید فایده خوا و آشکار

 باشد:گویی به سواالت ذیل میلذا نوشته حاضر درصدد پاسخ

 ارزش و جایگاه زن در خانواده از دیدگاه اسالم چیست؟ -1

 های گفتاری زن در تحکیم بنیان خانواده چیست؟گیژوی -2

 گی رفتاری زن در تحیکم بنیان خانواده چیست؟ژوی -۳
 

 :مفهوم شناسی

 اخالق: خانواده، معناي لغوي واصطالحی خانواده ، تحکيم
، 6، ج 1۳11،دهخداو  1111 ص، 2ج  ،1۳31باشد. )معین، خانواده در لغت به معنای خاندان، اهل خانه، اهل بیت و دودمان و تبار می

 . (34۳ص 

، برادر، شوهرخانواده متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشوئی، هم خونی یا پذیرش فرزند با یکدیگر به عنوان زن، مادر، پدر، 

 (. 143، ص 1۳11)قنادان، . کنندآورند و در واحد خاص زندگی میخواهر و فرزند در ارتباط متقابل هستند؛ فرهنگ مشترک پدید می

ها آن را تکمیل میت گرفته از ازدواج یک زن و مرد است که فرزندان پدید آمده از آنأبه عبارت دیگر، خانواده، واحد اجتماعی نش

 (. 21، ص1۳13قائمی،  ). کنند

 ممکن نیست. قرار گرفتن ،شک مقصود از تحکیم خانواده، نگه داشتن بنایی با سستی و ناپایداری، آن هم به هر قیمتبیهمچنین 

وشی پانگاشتن حقوق آنها یا توصیه و سفارش به گذشت و چشمه اعضای خانواده زیر یک سقف به قیمت ظلم و تعرض به یکی از آن ها یا نادید

مورد از خطاهای دیگری و پذیرش ظلم و بی عدالتی به منظور جلوگیری از طالق و جدایی، هر گز به معنای ثبات و استواری کانون خانواده بی

نیست، نتیجه تحکیم خانواده، حاکمیت اصل اعتدال و اخالق و حفظ حقوق همه اعضاست. قوانین اسالم برای تحقق این هدف، پیوسته، 

های یک جانبه و ظلم و خواند و آنان را از هرگونه رابطه و خواستهبه تمایل و گرایش به محاسن اخالقی و انجام وظایف فرا می همسران را

ای مستحکم و با ثبات، روابط اعضا دارد. پس در خانوادهشود، بر حذر میتعدی به دیگری که سبب تضعیف فضای انس و الفت در خانواده می

های شود و خصلترسانند و یکی از آنها همواره، خدمت کننده نیست و رابطه آنها ستمگرانه نمیکه هردو به یکدیگر یاری میای است به گونه

گیرد. از نظر اسالم، سازگاری زناشویی های انسانی، در خدمت تعالی و رشد خانواده و سپس جامعه قرار میمردانه و زنانه در کنار ویژگی

 (. 21، ص1۳33)نوری، . ش مهمی در پیش گیری از اختالفات و در نتیجه بنیان خانواده داردبرخاسته از تدین، نق

خُلق عبارت از شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری اشیاء است. غرایز، ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان  

 (. 1۳، ص1۳11)مهدوی کنی، محمّدرضا، . گویندگردد، نیز اخالق می شود و به اعمالی که از این خُلقیّات ناشیاست، اخالق نامیده می
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 ارزش و جایگاه زن در خانواده
ها را به تشکیل گیرد، دارای ارزش و جایگاه مهمی در دین اسالم است، خداوند انسانکانون خانواده که با ازدواج مرد و زن شکل می 

تواند مسیر دستیابی به یرا انسان درسایه آرامش به دست آمده از راه تشکیل خانواده، میاین کانون ارزشمند تشویق و ترغیب نموده است، ز

 کمال خلقت را به آسانی طی نمایند، چون زن و مرد با پیوند زناشویی و تشکیل خانواده مکمل همدیگرند. 

و حقیقت او سخن به میان می آورد، او را  در نگاه قرآن، جنس درجه اول و جنس طفیلی وجود ندارد. قرآن آن گاه که از مقام انسان

؛ و ما انسان را کرامت وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَم»: فرمایدشود و آنجا که میصاحب کرامت معرفی کرده و تفاوتی میان دو جنس زن و مرد قائل نمی

 (. 11(، آیه 11سوره اسراء). )«بخشیدیم... 

سوره . )«وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی؛ و از روح خود بر او دمیدم» فرماید:و در توصیف حقیقت انسان او را از سایر مخلوقات برتری داده و می 

ست خدایى که ؛ پس بزرگ افَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِین »گوید:. و به خاطر آفرینش انسان به خود تبریک گفته و می(23یه (، آ11حجر)

 (. 14(، آیه 2۳منون)موسوره . )بهترین آفرینندگان است

در تمامی این آیات سخن از ماهیت و حقیقت انسانی است که تمایز جنسیتی در آن راه ندارد. نگاه ارزشمندانه نسبت به زن در سر  

. کندها مطرح میو صالحه را در کنار آن مومنهورد، زنان آای که هر جا مردان مومن و صالح سخن به میان میتاسر قرآن نمایان است؛ به گونه

 (. 11، 12(، آیات3، سوره توبه)1(، آیه 43، سوره فتح)13(، آیه11، سوره حدید)۳1(، آیه۳۳)سوره احزاب)

م ن اکرمکإ»فرماید:چه در نگاه قرآنی موجب تمایز ارزشی انسان در پیشگاه الهی است، تقوا است و جنسیت نیست، آنجا که می آن 

کند که . قرآن کریم به این مسأله تصریح می(1۳(، آیه43سوره حجرات)) .«ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماستعند اهلل اتقکم؛ گرامى

مَن :»دپاداش اخروی و بار یافتن به نظام قرب الهی، ارتباطی به جنسیت نداشته بلکه وابسته به ایمان و عمل صالح است. آنجا که می فر مای

 (. 31یه(، آ16)سوره نحل)« ؛هر کس )از مرد یا زن(، عمل نیک انجام دهد. صالِحًا عَمِلَ

البته احترام و اکرام قرآن نسبت به زن و اعالم تساوی زن و مرد در گوهر انسانی به معنای تساوی در تکالیف و حقوق نیست؛ زیرا تشریع 

باشد. به این که آنچه در نظام تکوین موجود است، عبارت است از تفاوت کوین و تشریع میتکالیف در نظام حقوقی اسالم بر مبنای تناسب ت

دهد. قرآن ها و در پی آن، تفاوت در تکالیف که به واسطه تفاوت در حقوق رخ میجنسیت زن و مرد و بالتبع تفاوت استعدادها و توانمندی

 . 21(، آیه۳1ون دانسته است. )سوره روم)کریم، هدف از خلقت زن و مرد را دستیابی به آرامش و سک

های فیزیولوژیک و احساسات و عواطف متمایز برخوردارند، رسد که هریک از آن دو که بر اساس تکوین از ویژگیلذا بدیهی به نظر می 

 (. 211، ص1۳34)نعمتی پیر علی، . بایستی نقش مکمل را برای آن دیگری ایفا کند

 بیان آن جمله از است؛ داده ارائه مختلفی رهایای قائل است و برای آن راهکاخانواده و تحکیم آن اهمیت ویژهدین اسالم به تشکیل 

جاذبه و روحی هایتوانایی از یکیباشد. رد میم و زن برای( السالم علیهم)معصومین ائمه روایات و احادیث در اخالقی صفات و هاویژگی برخی

 همسرشان به نسبت محبت گونههمه دل، در که کسانی بسا چه. است اشزندگی شریک و همسر به نسبت او محبت ابراز آدمی، شخصی های

 شان زندگی بر ناامنی و تردید سیاه ابرهای و آفرینندمی همسر و خود در خاطر اطمینان عدم نتیجه، در و ندارند را آن ابراز توانایی ولی دارند

 . دهندمی نسبت بد اقبال و بخت سرنوشت، به زندگی در را خود شکست ناآگاهانه و افکندمی سایه

ینم خالصه پرمعنا نگاهی هدیه، یک تقدیم در تنها محبت. نیست هیجانی و احساسی واکنش یک محض، احساس یک فقط محبت

 ترینمتعالی محبت. است زندگی یشیوه و تربیتی مرام یک محبت اما باشد، آمیز محبت رفتار از هایینشانه تواندمی اینها یهمه. شود

 . است بردباری و صبر ورازداری صداقت عشق، و اظهار سپاسگذاری ایثار، و گذشت از ایآمیزه محبت کالم یک در. رفتارهاست

 به یک هر شوهر، و زن شود،می ناشی واهی هایبرداشت و نادرست ارتباطات از زناشویی، مشکالت و مسائل آمدن پدید عامل ترینمهم

 رآیندف یک صورت به گفتاری رفتاری، یا کوچک هایابهام و هااختالف تا کنند گیریپیش آن آمدن وجود به از که دارند مسئولیت خود سهم

 . نکند عمل روندهپیش و گرویران

 بر را انسان تعادل و است تهدیدکننده فشارها گاهی. روبروست ناخوشایند هایمحرک و روانی فشارهای با همواره انسان دیگر طرف از

 . شودمی محسوب بیماری صورت این غیر ودر است طبیعی باشد فشارها با متناسب انسان العمل عکس اگر. زندمی هم

 تشویش لجاجت، و سرسختی تهاجمی، و بینی بد حالت خواهی، زیاده و خواهی خود ها،واقعیت از فرار چون) روانی بیماریهای پیدایش

 . است تدریجی معموال( رفتار و حاالت تغییر و گینیاندوه و افسردگی خاطر،

 این در موثر مسایل جمله از گفت توانمی شده یاد نکات در دقت با. است روانی بهداشت رعایت برای مکان ترین مهم و اولین خانواده

 .است کردن استفاده گفتار در ادبیاتی چه از و گفتن سخن چگونه دیگر عبارت به یا کالمی ارتباط چگونگی امر
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 کالمی ارتباط از هایی نمونه

 سخنی خوش -1
 به نسبت کالمی ارتباط چون. دهد می افزایش خانواده در را عالقه و عشق که است نکاتی آوردن دست به هانمونه این بررسی از هدف

 . است انگیزی نفرت برای کارها مؤثرترین از باشد نادرست اگر و دارد محبت ایجاد در را تاثیر بیشترین باشد درست اگر هاارتباط سایر

 هارم و بسته نیروهای و بیدار را خفته قوای عشق»  که است دلیل این به نیز آن افزایش راههای و خانواده در محبت و عشق از صحبت

 استعدادات و تکمیل را نفس عشق... ساز قهرمان و است بخش الهام اتمی، نیروهای شدن آزاد و هااتم شکافتن نظیر. کندمی آزاد را شده

 مطهری،. )کندمی تقویت را همت و اراده احساسی قوای نظر از و است بخش الهام ادراکی قوای نظر از. سازدمی ظاهر را باطنی انگیزحیرت

 (. 43-11 صص ،1۳63

 هم باز جنسی های جاذبه و جوانی طراوت رفتن بین از و جوانی دوران شدن سپری از بعد و باشد داشته دوام باید عشق و محبت این

 (. 161ص ،1۳3۳ مظاهری،. )دارد نگه باصفا را زندگی کانون کرده برطرف را عاطفه به آنها نیاز

 انس ثباع که است کردن سالم نیکو کالم مصادیق از یکی که همچنان بود؛ خواهد مؤثرتر بسیار درست کالمی ارتباط هم حالت این در

 انرژی پر و نشاط با و واضح... و خواب از برخاستن خانه، به همسر ورود هنگام زن اگر مثال طور به شودمی هاکدورت و هاکینه وزدودن والفت

 و زن بین که هم مواردی و در. کندمی ایجاد آنها بین محکمی عاطفی رابطه آنها، بین انس تعمیق و ایجاد بر عالوه عمل این کند، سالم او بر

 (. 21-23 صص ، ق1414 مصطفوی،. )کندمی گذشت ابراز و دوستی و صلح برای را راه شدن قدم پیش آیدبا پیش کدورتی و اختالف مرد

 غفلت بزرگ واقع در و کوچک ظاهر به امور این از نباید زنان. کندمی الفت و محبت ایجاد کردن سالم مانند هم کردن خداحافظی

 نگه گرم را دلش برانگیخته را مرد احساسات و عواطف انگیز،محبت و محتوا پر و کوتاه واژه این با زن شود می خارج منزل از مرد وقتی. بورزند

-۳1 صص همان،. )است شنیده همسرش از که است «شما خداحافظ» آمیز محبت کالم اثر در او خاطر انبساط و نشاط سرور، این دارد،می

۳4 .) 

 

 زدن صدا -2
 تمحب ایجاد باعث مقابل طرف عالقه مورد و کامل نام استفاده. بزنند صدا دارد دوست بیشتر او که نامی با را خود همسران باید زنان

 . آید می خوشش او که بزند صدا ایکلمه با را او کند می سفارش دهدمی محبت درس شوهر و زن به اسالم چون و است

 حال هر به. دارد فرق روستا و شهر در جلوت، و خلوت در آمدن، بد و آمدن خوش و زیبایی و زشتی لحاظ از عناوین و نامها ضمن در

 و زن ینب طریق این از شده ایجاد الفت. کند ایجاد صمیمیت و صفا محبت، آنها بین کرده افتخار احساس شنونده که باشد طوری است بهتر

 (. 14-16 صص همان،. )است خانوادگی زندگی و خانواده هایپایه استحکام باعث مرد

 

 صحبت در احترام -3
 وندهشن که کرد ادا طوری توانمی را مطلب یک. انگیز نفرت و خصمانه نه باشد آمیز محبت و مؤدبانه باید زن جواب و سوال و گفتگو

 . باشد داشته تندی و زشت جواب یا ندهد جواب یا شنونده که کرد ادا نحوی به توانمی را مطلب همان و دهد نیکو پاسخ و آید خوش را

 آمرانه گاهی. شود شنیده زیبا همانگونه جوابی تا شود انتخاب است تر مؤدبانه و زیباتر همه از که جمالتی که است این اسالم توصیه

 آمدن وجود به امکان بلکه رسد،نمی بود، کرده همسرش از که درخواستی به زن تنها نه و برانگیخته را مرد حساسیت زن گفتن سخن حرف

 . دارد وجود هم تنش و لفظی برخورد

 (. 44-43 صص ،1414 مصطفوی،. )کندمی معجزه محبت ایجاد در همسر خواسته مقابل در «چشم» کلمه گفتن

. شنویدب زیبا پاسخ تا بگویید سخن زیبا الجَوابِ؛ جَمیلَ تَسْمَعوُا الخِطابِ فِی أَجْمِلوُا:» است آمده السالم علیه علی حضرت از حدیثی در

 (. 4۳1ص ،1۳66 آمدی، تمیم)

 

 زبانی محبت و عشق اظهار -4
 خانواده هب محبت اظهار بخشدمی تحکیم را خانوادگی وپیوند شده خانواده بیشتر استحکام موجب آن انجام با زن که اموری از دیگر یکی

 . باشدمی خود همسر ویژه به

 :دارد وجود محبت ایراز برای عمده روش دو
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 :زبان راه از محبت و عشق ابراز -1

 :باشد تواندمی روش دو به که باشدمی گفتار و زبان از استفاده عالقه و عشق ابراز محبت های ابزار از یکی

  عاشقانه جمالت صداقت و صراحت با عشق ابراز( الف
 و مشاجرات گاه و زندگی مشکالت زمان طول در یا شود، عالقه و عشق ابراز مانع روییکم یا و غرور نباید گاههیچ که داشت توجه باید

 رودن بین از عاطفی فضای که کنیم رفتار طوری زندگی حاالت همه در و همواره باید بلکه شود؛ ترک عالقه و عشق ابراز شود، باعث هادرگیری

 به اهمیتی شانمردانه خاص روحیه خاطر به مردها پندارندمی زنان برخی که چرا بماند؛ صادقانه البته و عاشقانه جمالت گفتن برای جایی و

 این ینادرست روانشناسی، تحقیقات و علم تجربه، که حالی در ندارند دلنشین و آمیز محبت عبارات شنیدن به نیازی و دهندنمی هاحرف این

 دوران از هاییالیه هم باز باشند، قوی و واالمقام ظاهر به که هم چقدر هر مردان در:»معتقدند برخی که چنان است، کرده اثبات را مطلب

 (. 13ص ،1۳13 تورنیر،. )کندمی دلداری نیازمند را آنها که ماندمی باقی کودکی

 هُلَ العشق اظهار وَ...  هُنَّ وَ خِصَالٍ ثَلَاثِ عَنْ لَهَا الْمُوَافِقُ زَوْجُهَا بین وَ بینها فیما بِالزَّوْجَةِ غنی ال: » فرماید می( السالم علیه)صادق امام 

 (. 2۳1ص ،13ج مجلسی،. )است دلربایی با عشق اظهار ،.باشدنمی نیازبی خصلت سه از همدلش، شوهرِ و خود بین روابط در زن... بالخالبة؛

 . باشدمی محبت و عشق اظهار و ابراز هستند آن از ناگزیر خود زناشویی زندگی در مرد و زن که هاییویژگی از روایت، این طبق  

 تحسين و تعریف( ب

 جا دیگران هایدل در راه، این از توانیممی زود خیلی گیرند، قرار تحسین و تعریف توجه، مورد دارند دوست ها انسان همه که آنجا از

 نیدهش خود باره در تعریفی شخصی از اگر ولی ندارند خوبی حافظه مشخصات، و اسم با اشخاص سپردن خاطر به برای افراد معموالً. کنیم باز

 باعث تواندمی نباشد، داشتی چشم و توقع همراه و باشد صادقانه تحسین و تعریف اگر بنابراین. ماند خواهد خاطرشان در فرد آن حتما باشند

 مردانه هایویژگی و خلقیات برای که زیادی اهمیت خاطر به مردها مثالً باشد؛ اهمیت با و تأثیرگذار تعریف، اگر ویژه به شود، دوستی و محبت

 (. 36 ص ،1۳31صدیقی،. ) باشدمی ارزشمند خیلی موارد این در آنها تحسین و تعریف قائلند...  و شغلی هایمهارت دلیری، شجاعت، مثل

 

 سپاس گذاري: -5
 نفس به اداعتم تقویت نیز و آتی وظایف انجام برای انگیزه ایجاد و خانواده محیط داشتن نگه گرم در یکدیگر از شوهر و زن زبانی تشکر

 . است مؤثر دارد تریرقیق احساسات و عواطف که زن خصوص به زوجین در

 تشکر و ناسیش قدر بلکه نیست، تشکر به نیازی و بوده مرد وظیفه معاش امرار و خانه بیرون کار که باشند داشته را تصور این نباید زنان

 (. 212-211 صص ق،1414 مصطفوی،. )بخشدمی او به مضاعفی انرژی و گیردمی وی از را خستگی گذاشته نیک اثر او روح در مرد از

 وَ رتشک اذا لِلنَّعْمَاءِ زَوَالَ لَا فانه شکرک مِنْ علی أَنْعِمْ وَ علیک أَنْعَمَ مَنْ اشکر التَّوْرَاةِ فی مکتوب: »فرمایند می السالم علیه صادق امام

 گذاریسپاس تو از که کسی به کن احسان و نمود احسان تو به که کسی از کن سپاسگذاری که است نوشته تورات در کفرت؛ اذا لَهَا بَقَاءَ لَا

 (. 34 ص ،2 ج ،1۳61کلینی،. )«نیابد دوام کنی، ناسپاسیش اگر و شود پایدار گذاری، سپاسش اگر احسان زیرا نمود

 استحکام موجب نتیجه در و مرد و زن روابط بهترشدن موجب هاآن به شدن متخلق که زن رفتاری هایویژگی به مطالب ادامه در

 کنیم:می اشاره شودمی خانواده بیشتر

 اطاعت. شودمی خانواده استحکام موجب نتیجه در و شوهر و زن بهتر روابط موجب آن رعایت که زن اخالقی هایویژگی ازجمله  

 باشد. می او فرمانبرداری و پذیری

 

  فرمانبرداري -6

شود. اطاعت پذیری و های زن که رعایت آن موجب روابط بهتر زن و شوهر و در نتیجه موجب استحکام خانواده مییکی از ویژگی 

 باشد. فرمانبرداری او می

تشکل و اجتماعی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ خانواده به عنوان اولین و بنیادی

بدون مسؤول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذاری اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است به هر 

 بر را هدخانوا ریاست باید دو این از یکی برایندوی آنها در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است. بنا

 . باشد داشته عهده

http://www.rassjournal.ir/


 42 - 33  ، ص1317 زمستان، 16رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ  الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى»فرماید:قرآن کریم در مورد ریاست مرد در زندگی می 

ایی بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقههایی که خداوند برای ؛ مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتریأَمْوالِهِم

 (. ۳4(، آیه4)سوره نساء). پردازندکه از اموالشان به زنان می

های طبیعی جنس مرد به او سپرده خداوند متعال در آیه فوق حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتری

 مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تامین نماید.  است و در مقابل، مرد
 

 آمادگی جنسی -7

جنسی میان زن و شوهر یکی از عوامل نشاط و استحکام بنیان خانواده است. تحقیقات بسیاری نشان داده است که بدیهی است، رابطه

رضایت جنسی به هر علتی که ایجاد شود دارای پیامدهای منفی باشد. عدم روابط جنسی از مهمترین علل ناسازگاری زوجین می مشکل در

های باشد. عدم رضایت جنسی زوجین با افزایش مشکالت اجتماعی از قبیل جرائم، تجاوزات جنسی، خیانت به همسر و بیماریبسیاری می

 .) 2،ص1۳33)بحرینیان، یاوری، دناسازگاری ارتباط تنگاتنگ دار روانی و احساس پوچی و

 های خاص، آمادگی جنسی خود را نشان دهد. ر خلوت خود با همسرش باید با ظرافتزن د

وَ عَلَیْها اَنْ تَتَطیََّبَ بِأَطْیَبِ طیبِها وَ تَلْبِسَ اَحْسَنَ »د: فرمایپیامبراکرم)صلی اهلل علیه وآله( در بیان ضرورت اعالم آمادگی جنسی زن می

ها ها وَ تَعْرِضَ نَفْسَها عَلَیْهِ غُدُوةً و عَشیّةً و...؛ بر زن الزم است که از خوشبوترین عطرها استفاده کند و زیباترین لباسثِیابِها وَ تَزَیَنَ بِاَحْسَنِ زِینَتِ

ج ، 1۳13)حر عاملی، . را بپوشد و خود را به نیکوترین وجه بیاراید و بامدادان و شامگاهان خود را بر شوهر عرضه کند و اعالم آمادگی نماید

های مناسب و نظافت و آرایش اندام، توجه او را جلب نموده؛ و طرفی با آماده کردن خود برای همسرش، با پوشیدن لباس (. از211، ص 14

شود که شوهرش از نامحرمان و بیگانگان کند و باعث محبّت و عالقه بیشتر شوهر شده و موجب میهای او را از طریق مشروع تأمین میخواسته

 ست.و تنها به او عشق بورزد. لذا رعایت این اصل به عنوان یک مسؤولیت تأکید شده ا چشم بپوشد

 

 قناعت -8
شود که شخص به مقدار نیاز و ضرورت بسنده شود. صفت قناعت موجب میاستعمال می "حرص"در مقابل  "قناعت"در علم اخالق، 

راضی  ،شود و سهم خویشاست که به اندک بسنده مى کند و ناخشنود نمىد بر آن را نطلبد . بنابراین می توان گفت قانع کسى ئکند و زا

 است. بنابراین قناعت یک صفت نفسانی در مقابل حرص است. 

اشد و بهای مثبت یک زن میریزی اقتصادی یکی از عوامل ثبات و پایداری بنیان خانواده است. قناعت و کم خرج بودن از ویژگیبرنامه

 . شوداد و توقع باال موجب آزار و رنجش همسر و در صورت عدم توانایی، گاهی انحرافاتی را موجب میدر مقابل، تقاضای زی

های غیرالزم و تشریفاتی و تجمالتی تنظیم کنند و از شوهران خود، اگر زنان، مدیریت امور خانه را بر محور قناعت و پرهیز از خرج

 . های بسیاری جلوگیری خواهند کردد، از بروز تنشجا و خارج از توان مالی نداشته باشنتوقعات بی

اهمیت های نهاد خانواده، گاهی در اثر همین مسایل مادی و اقتصادی است و آغاز آن هم چه بسا از امور جزئی و بیسست شدن پایه

 آید که زن نباید شوهر را به سختی و زحمت بیاندازد. آورد. از متون دینی بدست میاست و سر از بحران در می

 اَعْلَمُ النَِّساءِ بَرَکَةً اَقَلَِّهِنََّ مَؤُونَةً ؛از همه زنان پربرکت تر آن است که خرجش کمتر باشد. »صلی اهلل علیه وآله( فرمود: نبی اکرم)

ال یَحِلَُّ لِلْمَرْأدِ اَنْ تَتَکَلََّفَ زَوْجَها فَوْقَ طاقِتِهِ ؛ برای زن جایز نیست که شوهرش را »روایت دیگری نیز، از حضرت آمده که می فرماید:  

خوانیم که هیچ گاه در خانه از شوهر خود تقاضایی نکردند و در زندگی حضرت زهرا )علیها السالم( می« اش مجبور کند. اناییبه بیش از تو

)علیه ها و نامالیمات، صبر و بردباری پیشه کردند و هرگز گله و شکایتی نکردند، حتی گاهی غذایی برای خوردن در خانه علیهمواره در سختی

 نمود تا مبادا باعث شرمندگی همسرش شود. نشد اما در این شرایط هم از همسر خود چیزی مطالبه میالسالم( یافت ن

دهد که از همسر خویش هایی است که معموالً هر زنی به خود اجازه میلباس، زینت، اثاث خانه، مسکن وسیع و امثال آن خواسته

ها به زحمت نیانداخت. حتی وقتی حضرت زهراعلیها السالم ای تهیه این نوع خواستهدرخواست نماید. اما زهراعلیها السالم هرگز همسرش را بر

ای دارد ابراز کند، حضرت زهرا )علیها السالم( علیه السالم( با دلی پر از عشق و محبت، از او خواست که اگر خواستهدر بستر بیماری بود و علی)

 (. 11۳، ص 4۳ج ق، 1414 کرد)مجلسی،از بیان تقاضای خود امتناع می
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 صبروبردباري -9

گ ای که سینه انسان تنصبر، عبارت است از ثَبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نگشتن و مقاومت کردن در بالیا و مصایب، به گونه

ای که پیش از حدوث بال داشته است، حفظ نموده و زبان خویش را از گالیه و شکایت نشود و خاطر او پریشان نگردد و گشادگی و طمأنینه

 . (2۳1ص ، 1۳13حفظ کند و اعضا و جوارح خود را از حرکات ناهنجار محافظت نماید)نراقی، 

ود. شخدا محسوب می های تقرب بهبا وجود اینکه صبر کردن در برابر آزار و اذیت دیگران به خصوص همسر مشکل است اما یکی از راه

جهاد یک زن این است که در برابر آزار و اذیت شوهر خود و در » در همین خصوص از حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( روایت است:

 . (211ص ، 1۳33رسی، ب)ط«. برابر غیرتمندی او صبر کند

کنند و به خاطر این کار نزد خداوند متعال دارای تقرب و یدهد همانطور که مردان در راه خدا جهاد مدر واقع این روایت نشان می 

توانند با صبر و بردباری خود در برابر آزار شوهر، همان خدا هم برای آنان پاداش و ثوابی تعیین فرموده، زنان هم می مقام و منزلت شده و

اداش زنان ( پو سلم ن است که پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آلهمند شوند. نکته جالب ایمقامات را به دست بیاورند و از آن پاداش و ثواب بهره

هر زنی یا مردی با بد اخالقی خود همسرش را اذیت کند خداوند نماز و سایر عبادات :» اندصبور در برابر آزار شوهر را این طور مشخص کرده

نماز شب باشند، و روزها همیشه در روزه باشند، و مال و ثروت  پذیرد، اگرچه پیوسته شب زنده داری کنند و اهلو کارهای نیکوی آنان را نمی

نشین خواهند بود، مگر آن که پیش از مرگ توبه کنند و از بسیاری در راه خدا انفاق کنند، و اگر با این وضع بمیرند در جهنم با منافقین هم

 «. همسر خود حاللیت و رضایت بگیرند

 های شوهرشد خلقی مرد را بیان می کند که در صورتی زن به عنوان همسر در برابر بد اخالقیث مذکور، ثواب صبر زن در مورد بیاحاد

 (. ۳6۳، ص 1۳ج ق، 1414 صبر نماید اجر زیادی دارد) مجلسی،

قر و ف گیری نباشد، و یادر برابرصبر کند و با وی مدارا کرده و به فکر انتقام های همسرش،زن اگردر مقابل رفتار ناشایست و بد خلقی

 . تواند بنیان خانواده خود را استحکام بخشیده و از تزلزل و آسیب نجات دهدندارای همسرش تحمل و صبر داشته باشد؛ می
 

 صداقت -11

صداقت یکی از صفاتی است که باید در تمامی مراحل زندگی یک فرد رعایت شود. جوهر روابط سالم میان زن و شوهر صداقت است . 

نهد. زن یا شوهری که با همسر خود صادق نیست و با دادن وعده و وعیدها می خواهد زندگی کند، با رفتار خود بنیاد می صداقت اعتماد را

کنند ، ها دور هستند و در عالم اوهام و تخیالت زندگی میکند. زن و شوهری که از واقعیتکانون گرم و صمیمی خانواده را دچار تزلزل می

 (دگی زناشویی موفقی خواهند داشت ؟ گاهی اوقات پنهان کردن حقایق)مخفی کاری( و فریب دادن )فریب کاریتوان گفت که زنآیا می

 (. ۳11، ص2ج،1۳66تمیمی آمدی، . )شود ارکان خانواده متزلزل شود و روابط زن و شوهر آسیب ببیندموجب می

 

 عفووگذشت -11
فو کردن و از تقصیر گذشتن با وجود قدرت و انتقام، طریقه پیامبران و متقیان ع »امام صادق)علیه السالم( در تعریف عفو میفرمایند: 

است و معنی عفو آن است که هر گاه از کسی جرمی و تقصیری نسبت به تو واقع شود، پیِ او نروی و به او اظهار نکنی و از ظاهر و باطن 

 (. ۳14ص ، 1۳11 ،1)گیالنی، ج«. کنی پیش از تر فراموش کنی و احسان را به او زیاده

هر زن و شوهری طبعاً در زندگی خود دچار خطاها و لغزش هایی می شوند چرا که انسان ممکن الخطا است و به غیر از انبیاء و چهارده 

توان مصون از اشتباه و لغزش دانست به همین جهت بیشترین سفارش اسالم در امر همسرداری، گذشت و اغماض هر معصوم کسی را نمی

خلقیها و اشتباهات یکدیگر است. زن و شوهر باید این واقعیت را بپذیرند که همسر آنها مثل هر انسان  زن و شوهر در لغزش ها، کج یک از

ند. کآید که روح و فکر انسان را متزلزل و گرفتار نابسامانی روانی میدیگری دارای نقاط قوت و ضعفی است. گاهی شرایطی در زندگی پیش می

 شود و در رفتار وی بی قراریر نابسامانی روانی و در معرض ناکامی و سختیها قرار گیرد دچار رفتار ضداجتماعی و غیراخالقی میکسی که دچا

 (. 34،ص1۳31حسینیان، . )کندو عدم تعادل بروز می

یژه خطاهای اعضای خانواده به و بنابراین، بهترین و زیباترین روش در تقویت بنیان خانواده توسل به عفو و گذشت و بردباری در مقابل

 زن و شوهر نسبت به همدیگر است. 
 

 عفت و حيا -12
 از وظایف متقابل همسران، به خصوص زن، در رابطه با استحکام خانواده، برخوردارى از صفت ارزشمند عفَّت است. 
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 "یطتفر"شود. تعبیر می "شره"که از آن به  "افراط"گیرد: مال احمد نراقی در کتاب ارزشمند خود برای قوه شهویه سه حالت در نظر می

له ـوه عاقـنماید و عفَّت را مطیع و منقاد شدن قوه شهویه از برای قتعبیر می "تـعفَّ"که از آن به  "اعتدال "نامند و می "خمود"که آن را 

 (. ۳21ص،1۳13 راقی،ن). می داند

اربرد داری در برابر شهوات نفسانی کشود، عفت نیز، بیشتر به خویشتنرده میبا توجه به اینکه شهوت بیشتر در امور جنسی به کار ب

داری در برابر هر گونه تمایل افراطی و نفسانی توان گفت که عفَّت دارای مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن خویشتندارد بنابر این می

  ری جنسی است. داری در برابر تمایالت بی بند و بااست و مفهوم خاص آن خویشتن

 (. 23۳ص،2ج، 1۳11)مکارم شیرازی، . باشدمراد از عفت در این بحث نیز مربوط به معنای خاص آن و پاکدامنی زن می
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 گيرينتيجه
 مهد و تتربی کانون را مقدس نهاد این و دارد خانواده تعالی و تنزیه تکریم، به را عنایت بیشترین سازانسان مکتبی عنوان به اسالم

 تأمین را خانواده تشکیل از هدف و داندمی بنا این فساد و صالح به منوط را انسانی جامعه شقاوت و سعادت و شمردمی رحمت و مودت

 فظح و اسالم مکتب واالی اهداف این به دستیابی. شماردبر می آرامش و سکون به دستیابی جمله از انسان معنوی و عاطفی مادی، نیازهای

 ندی که قوانینی جمله از. است اسالم در آن به مربوط قوانین کردن پیاده و خانواده به جدی توجه نیازمند آن، از مستمر و دقیق حراست و

 و جایگاه وظایف، به اندازه هر به خانواده، در مرد و زن باشد،می زوجین متقابل وظایف بیان است؛ گرفته نظر در خانواده برای اسالم، مبین

 به وجهت با. بود ترخواهدمستحکم شانخانواده نهاد نتیجه، در بهترو آنها بین روابط اندازه، همان به کنند، عمل آن به و باشند، آشنا خود نقش

 نای به و داده قرار بررسی مورد شود،می خانواده بیشتر استحکام موجب که زن اخالقی هایویژگی تحقیق، این خانواده، در زن محوری نقش

 در یکی باشد؛می بررسی قابل بخش گردد در دومی خانواده بنیان تحکیم موجب که زن اخالقی نیک هایویژگی که است یافته دست نتیجه

 خانواده در زن یـک گفتاری هایویژگی مورد در دیگری و صداقت جنسی مانند: فرمـانبرداری، قناعـت، آمادگی زن رفتاری صفات مورد،

 . باشدمی سخنی وخوش صحبت در زبانی، احترام ومحبت عشق سپاسگذاری، اظهار شامل، باشد کهمی
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