
 Culture of Counseling Quarterly and درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

Psychotherapy 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 10, No. 40, Winter 2019 70تا  29، ص1398، زمستان 40سال دهم، شمارة 

 خانواده تراز اسالم  یالگو میها و ترسشاخص نیتدو
 (اتیقرآن و روا اتی)از منظر آ

 ادیداده بن یفیپژوهش ک کیاز تکن یریگبا بهره 

/  4/ سیمین حسینیان 3/ حسین بستان نجفی 2/ فروغ الصباح شجاع نوری 1*ندا ملکی فاراب

 6/ رضا پورحسین 5محمدمهدی لبیبی

 18/9/98: رشیپذ خیتار   26/3/98ارسال:  خیتار

  چکیده

گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد این پژوهش با هدف ارائه الگوی خانواده تراز اسالمی با بهره

تدوین شده است. در مرحله اول از پژوهش با مطالعه و مرور دقیق منابع دینی که شامل قرآن کریم و نیز 

و طی سه مرحله با استفاده از های مرتبط با خانواده استکشاف باشد، مقولهکتب حدیثی معتبر و مشهور می

مقوله و در کدگذاری محوری که بر  284کدگذاری شد. در کدگذاری باز  MAXQDA11افزارنرم

مقوله به دست آمد و در مرحله آخر پس از رعایت  54شده بودند بندیاساس شباهت موضوعی دسته

اده از شیوه اعتبار یابی صوری، مقوله گزینشی استنتاج شد. سپس با استف 5مراتب کدهای محوری، سلسله

ز نفر از صاحب 7ها از طریق مصاحبه با اعتبار یافته ا نظران و متخصصان خانواده اسالمی بررسی شد و پس 

های تشکیل خانواده، ساختار زمینهشده خانواده تراز اسالمی که از سه بعد پیشحصول اشباع، الگوی تدوین

ز یافته است، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته خانواده و کارکردهای خانواده تشکیل ا ها در خانواده تر
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ز باشد و اگرچه شکلتنیده میاسالمی ارتباط میان سه بعد استخراج شده دوسویه و درهم ا گیری خانواده تر

او انی اسالمی به وجود هر سه بعد وابسته است، ولی در میان این سه بعد توجه به کارکردهای خانواده از فر

بیشتری در متون دینی برخوردار بوده و از میان کارکردهای مستخرج از متون دینی کارکردهای حمایتی 

رهایی عاطفی نیز بیشترین تعداد از مقوله اهکا ر ها را به خود اختصاص داده است. همچنین در پایان مقاله، 

 اند.شدهعلمی برآمده از نتایج ارائه

 . خانواده مطلوب یانواده در اسالم، شاخصهاخانواده تراز، خ :هاکلیدواژه
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  مقدمه
 از و ودهب جدید جامعه کی ایجادمنشأ  که است اجتماعی اصلی نهادهای از کیی خانواده

 دباشمی اجتماعی یهاارزش و هنجارها ها،نگرش دهندهانتقال نهادهای ترینمهم از دیرباز
 آموزشی، ینی،د روانی، زیستی، پردامنه کارکردهای و آثار دارای بودن کوچکرغم به و

 پنهان و رآشکا ری(. تأث1390بستان،است ) فرهنگی و سیاسی اقتصادی، جمعیتی، تربیتی،
 اعثبخانواده  بر نهادها آن گوناگون راتیتأث متقابالً و اجتماعی نهادهای دیگر بر خانواده

 و گذاراناستیس نیز و انسانی علوم مختلف هایحوزه اندیشمندان که است شده
 آن با مرتبط مسائل و هخانواد حوزه به گسترده و فزایندهطور به اجتماعی ریزانبرنامه

 و یشناختمعهجا دینی، هایدیدگاه بر تکیه با و مختلف رویکردهای با هرکدام و پرداخته
 (1396ملکی،ند )اداده قرار ارزیابی و تحلیل مورد و کرده تعریف را نهاد این شناختیروان

 با باشند،می کدیگری با متقابل و دوسویه راتیتأث دارای جامعه و خانواده که آنجا از اما
 و دینی هایارزش حاکمیت وجود با و ایران اسالمی انقالب از سال 30 از بیش گذشت
 ساحت به جدید نگرش راستای در نظام این در که فراوانی هایکوششرغم به و انقالبی

 عوامل ازمتأثر  اما است گرفته صورتشده فراموش وحیانی میراث احیای و خانواده
اکنون هم اخیر هایدهه در خانواده تحوالت بازمان هم و بیرونی و درونی گوناگون

 زیادی فاصله باشد سالم جامعه کی بنای سنگ باید که متعادلی خانواده با ایرانی خانواده
 و ازدواج سن افزایش) ازدواج حوزه در نهاد این جدی هایآسیب و مشکالت و داشته

 فرهنگ ترویج و خانوادگی همبستگی کاهش همسرگزینی، الگوهای تغییر مجردزیستی،
 ضعف( آن رینظا و طالق قبح رفتن بین از ،1طالق آمار رشدطالق ) و( یطلباستقالل

 را آن بنیان و استحکام ل،یقب نیا ازی موارد و خانواده ساختارتزلزل  ها،خانواده کارآمدی
 (.1393 کاظمیان، و نعیمیاست ) ساخته مخاطره دچار

 مدیران سوی از خانواده رفیع جایگاه بر اصرارموازات به چرا که اینجاستسؤال  حال
 یهابرنامه و هاسیاست از منبعث و روشن عملی اقدام جامعه، نخبگان و اندیشمندان نظام،
موازات به آنکه دیگر و گیردنمی صورت خانواده بنیان تحکم و حفظ راستای در جامع

 توسعه، هایسیاست اجرای و نوسازی فرآیند مسیر در هادولت هایسیاست حرکت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773 
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 گردیده سبب را هایینگرانی و کرده پیدا نزولی سیر خانواده تحکیم بومی هایشاخص
 .است

 در پژوهشی هایبایسته که است آن امر این مهم دالیل از رسدمی نظر به پاسخ در
 نگرفته قرار دقت وموردتوجه  علمی نهادهای سوی از جامعیت با و یدرستبه خانواده حوزه
 خانواده ترسیم در رگذاریتأث اسالمی – بومی ارزشی مبانی از تخلف آن بر افزون. است

 تراز خانواده از منظم یو چارچوب درست تصویری و الگو ارائه عدم و ایرانی -اسالمی
( ملی و بومی هاینشانه و دینی یهاشاخص و معیارها با منطبق ایخانواده) ایرانی -اسالمی

 کی از ایرانی-اسالمی جامعه هایضرورت و نیازها با متناسب و منسجم نظام کعنوان یبه
 مانند بعدی تک نگاه به منجر که خانواده مطالعات یارشتهانیم ماهیت گرفتن نادیده و سو

 تحلیل عدم موجب دیگر، سوی از شده آن ساحت بهشناسانه روان ای وشناسانه جامعه نگاه
 ضعف بر مستقیماً تحلیل ضعف این. است شده موجود وضعیت از جامع تبیین و

 نزولی سیر سیاستی، و تحلیلی ضعف دو هر ندیبرآ و است گذاشته ریتأث ها،گذاریسیاست
 تدوین وها شاخص ترسیم است ذکر به الزم. است بوده ما کشور در خانواده هایشاخص
 نتایج بررسی چون و باشدیم یبررسقابل گوناگونی رویکردهای با خانواده الگوی

 در را ییتجددگرا چه اگر ایران مردم که دهدیم نشانها پژوهش برخی درآمده دستبه
 و مذهب به متجدد مردم مشکل آمدنبه وجود  صورت در اما ،اندرفتهیپذ زندگی سبک

 نیتریخصوص در و دانندیم خود گاه پناه را مذهب و دین و برندیم پناه مذهبی باورهای
 مردم بنابراین ؛ندیجویم مدد مذهب و دین از مشکلی دادن رویمحض به هم خود حاالت

اند داشته خود مذهبی باورهای در را ییتجددگرا از تغییر کمترین ایرانی یهاخانواده و
 اعتقادات وها نگرش دیر سوی از اما اندرفتهیپذ زندگی در را تجدد مردم گریدعبارتبه

 برای استانداردهایی و دستورات دین،(. 1390 شکربیگی،) اندرفتهیپذ نیز را خود مذهبی
 تعالی ترتیب بدین و( 2009 1والش) کرده فراهم را خانوادگی زمینه و شخصی یهالتیفض

 (.1394 همکاران، و زاده ثناگوییشود )یم موجب را خانواده اعضای
 یرگذاریتأث ،اندشده انجام ایران از خارج در که زین یشناختروان مختلف یهاپژوهش

 قرار یموردبررس خانوادگی و زناشویی روابط روان، سالمت بر را محورنید مداخالت
(؛ 2010 اینگرام،اند )برده بهرهها خانواده درمان در مهم گزاره کعنوان یبه دین از و داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walsh,F 
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 کار بهها خانواده درمان در را ییهامدل درمانگران خانواده از گروه این گریدعبارتبه
 یدرمانخانواده یها. مدلاندافتهی رشد هودیی و مسیحی یهانییآ ریتأث تحت کهاند گرفته
 ؛1391 جعفری، و کار زهرا. )دارند قرار گروه این در میالن و مکمستر ،2اولسون ،1ستیر

 (2005 همکاران،و  3انیر
 در را محور اسالم مداخالت اثربخشی نیز، داخلی یشناختروان یهاپژوهش

 ؛1389دانش، ،1381همکاران، و خدایاریاند )کرده دییتأ یدرمانخانواده و یدرمانزوج
 همکاران، و حمید ؛1391 همکاران، و بهشتی ؛1391 منجزی، ؛1390 همکاران، و زادهوش

 صادقی ؛1393سنگده، یخداداد ؛1393 همکاران، و محمودزاده ؛1392 فر، ساالری ؛1392
 مطلوب مدلیدرصدد ارائه  یشناختجامعه رویکرد با که ییها(. پژوهش1394 همکاران، و
 همکاران، و پناغی ؛1395 سلطانی،) یرانیا و بومی یهاشاخص برهیتک با هستند، خانواده از

 و ساروخانی) اسالمی پارادایم قالب در نیز دیگر تعدادی و( 1395 رسولی، ؛1395
 مورد را خانواده یهامدل انواع( 1392 منش، عرفان و فسایی صادقی ؛1395همکاران،

مؤثر  راهکاریعنوان به را اسالمی خانواده الگوی یریکارگبه تیدرنها و داده قرار مقایسه
 از دیگر شماریاند. داده پیشنهاد ایرانی خانواده کنونی مشکالت ازرفت برون برای

 نوایی، صلواتیان؛ و پور تقوی ؛1395همکاران، و یفرهنگ ؛1396کاویانی،ها )پژوهش
 خانواده الگوی نیز( 1389 نراقی، و رضایی ؛1392 بستان، ؛1392 پاریزی، صفورایی ؛1392

 اندیشمندان از برخی یهادگاهید و اسالمی یهازهآمو از بخشی اساس بر را مطلوب
 محور خانواده یهاآموزه به عمل از ،ادشدهی یهاپژوهش همه دراند. کرده ترسیم مسلمان

 تدوین بنابراین؛ است شده برده نام ایرانی خانواده بنیان تحکیم برای عاملیعنوان به دینی
 دینی متون از برآمده یهاداده بر تکیه با و اسالمی رویکرد با خانواده از جامع الگویی

 ارائه دیگر سوی از. آورد فراهم را ایرانی خانواده استحکام و ثبات یهانهیزم تواندیم
 و تحلیل در را خانواده حوزه پژوهشگران و پردازاننظریه اوالً اسالمی تراز خانواده الگوی

 یهابرداشت و نظرات تشتت از و نموده اریی ایرانی خانواده فعلی و کنونی موقعیت تبیین
 و هایگذاراستیس ارتقای و تقویت امکان ثانیاً و کندمی پیشگیری حیطه این در متفاوت

 به حاضر پژوهش اساس این. بر سازدمی فراهم را خانواده به مربوط هایگذاریقانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Satir,S. 
2.Olso,D. H. 
3.Ryan, C.E. 
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 آیات منظر از) اسالمی پارادایم قالب در اسالمی تراز خانواده یهاشاخص و الگو تدوین
 .است( پرداخته روایات و قرآن

 پژوهش روش
 داده "کیفی پژوهش تکنیک از یریگبهره با و کیفی محتوای تحلیل شیوه به پژوهش این
 محتوایی ذهنی تفسیر برای تحقیقی روش کیفی محتوای لی. تحلاست شده انجام "بنیاد
 طراحی ای سازی تم و کدبندی ،مندنظام یبندطبقه فرایندهای طریق از متنی یهاداده

 تنظیم از پس پژوهش این. در 1(1981 هیجر، و فیندالباشد )یم شده شناخته الگوهای
 تحلیل برای بنیاد داده نظریه روش یهاکیتکن از ،موردنظر نمونه برگزیدن وها پرسش

 یول ،رودیم کار به نظریه به دستیابی برایمعموالً  بنیاد داده نظریه. روش شد استفادهها داده
شود  استفاده دیگر کیفی یهاروش قالب در آن یهاکیتکن از که دارد نیز را قابلیت این

 توجه نتیجه اسالمی تراز خانواده الگوی طراحی(. افشار ترجمه ،21390کربین و استراوس)
 یشناختمعرفت ی،شناختانسان شناختی، هستی یهافرضشیپ وها سرمشق از یامجموعه به
 اسالمی پارادایم در(. 1390 بستان،باشد )یم اسالمی پارادایم نام به بنیادین یشناختروش و

 بر مشتمل و معرفت منبععنوان ( بهتجربه و عقل شهود،) یاصل منابع سایر کنار در دین
 ردیگیبرم در را انسان اجتماعی و فردی حیات شئون کل و بوده زندگی جامعدستورالعمل 

 و انسان اجتماعی حیات ظهور جایگاه اولینعنوان به نیز(. خانواده 282 ،16 ج، طباطبایی)
 دینی یهاآموزه یریکارگبه وامدار را خود تعالی و سعادت یسوبه حرکت او، رشد بستر

 اسالم اصلی متون ابتدا رونی. ازااست افتهی تجلی دینی متون وها گزاره در که باشدیم
 و معصوم امامان ،(صاکرم ) پیامبر سخنان بر مشتمل که روایات و کریم قرآن آیات شامل

 آن شناسی سیره کتب نیز و بودند برخوردار اعتبار و شهرت از و بوده( س) زهرا حضرت
 موضوع به مستقیمصورت به که روایاتی و آیات وقرارگرفته  دقیقموردمطالعه  بزرگواران

 متون از برآمده یهاداده تحلیل برای سپس و گردید یآورجمع بودندکرده اشاره خانواده
 استقرایی محتوای تحلیل افتهیتوسعه روش که بنیاد داده نظریه روش یهاکیتکن از اسالمی

 حرکتی قالب در هاهینظر استقرایی استراتژی(. در 1977 ،3نیمنشد ) استفاده ،باشدیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Findahl, O & Hoijer,B. 
2. Strauss, A. & Corbin, J.  
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 کلی یهاگزاره به و آغاز مشاهدتی جزئی یهاگزاره میان برگشتی و رفت ای جانبهکی
 یهاداده لیوتحلهیتجز و بررسی برای گریدعبارت(؛ به1390 بستان،شود )یم ختم
 طی. شد استفاده سیستماتیک شیوه ازها مقوله استخراج و یسازمفهوم شده، یآورجمع

 کدگذاری ،1باز یکدگذار طریق ازها داده تحلیل مراحل از استفاده بر سیستماتیک تحقیق
 (.1393 بازرگان،است ) شده دیتأک 3گزینشی کدگذاری و 2محوری

 خانواده وضوعم به مستقیمصورت به که ییهامقوله کدگذاری از مرحله نخستین در
 نو از همان ای ریمحو کدگذاریازآن پس و شده استخراج دینی متون از بودند کرده اشاره

 از پس و گردید زآغا بود شده خرد باز هایکدگذار جریان در کهها داده گذاشتنکنار هم 
 شبیه که کدهاییها آن شباهت و اتصال نحوه و کدیگری باها مقوله تالقی چگونگی بررسی

 یهامقوله تا افتاد اتفاق مرتبه چندین فرآیند این و گرفتند قرار دسته کی در بودند هم
 کارکردهای" و" خانواده ساختار" ،" خانواده تشکیل یهانهیزمشیپ "عنوان با محوری
ها داده یتمحور تا شد تالش انتخابی کدگذاری ای سوم مرحله در. آمدبه دست  "خانواده
 اتعملی انجام برای. شود انتخاب "تراز خانواده" عنوان با مرکزی طبقه و کشف

 .شد استفاده MAXQDA1افزار نرم از نیزها داده لیوتحلهیتجز
 4صوری ابیی اعتبار روش از کدگذاری اعتبار بررسی و هاافتهی سنجی اعتبار برای

 هفت به شده استخراج یهامقوله که معنا بدین( 1382 ازکیا، ؛1374 طباطبایی،شد ) استفاده
 و عمیق مصاحبه قالب در و گردید ارائه اسالمی خانواده حوزهنظران صاحب و اساتید از نفر
 گرفت قرار ارزیابی موردآمده دستبه یهاافتهی نیز و پژوهش روش اعتبار افتهیساختار غیر

 ادامه اشباع مرحله به رسیدن تا لذا شد انجام برفی گلوله روش بهها مصاحبه که آنجا از و
سؤاالت  به و کرده دییتأ را پژوهش یهاافتهی مصاحبه درکنندگان . شرکتکرد پیدا

 .دادند متناقض غیر و همسان یهاپاسخ مصاحبه
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1. Open coding 
2. Axial coding 
3. Selective coding 
4. Face Validity 
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 هاافتهی
 هانهیزمشیپ -1
 تراز خانواده ثبات برمؤثر  عوامل از یامجموعه دینی، متون از مستخرج یهامقوله اساس بر
 کیی قالب در پژوهش این در که ابندییم تحقق خانواده تشکیل و همسرگزینی مرحله در
 بهاند. الزم شده یگذارنام "خانواده تشکیل یهانهیزمشیپ" عنوان با و تراز خانواده ابعاد از

 ثبات در یتوجهقابل ریتأث همسر انتخاب صحیح معیارهای به توجه که آنجا از است ذکر
 ییهاگزاره تنها دینی متون میان از بخش این در لذا باشدیم آن مقومات از و داشته خانواده
 سوی از گزینش این در که قواعدی و همسر انتخاب معیارهای بهها آن در که شد انتخاب

 تشکیل یهانهیزمشیپ "کدهای ری. زبودشده اشاره بود،شده واقع دیتأک مورد اسالم
 محوری. کد ازدواج از پیش آشنایی و همسری همسان: از هستند عبارت" تراز خانواده
 و یاعتقاد ی،عباد ی،اخالق ی،فرهنگ جسمانی، همسانی کدهای زیر از همسری همسان

 مقوله زیر دو از نیز ازدواج از پیش آشنایی محوری کد و استآمده دستبه اقتصادی
 زیر نمودار و جدول. است شده استخراج ازدواج از پیش عالقه نیز و ازدواج از پیش دیدار
 :باشدیم مذکور فراینددهنده نشان

 هانهیزمشیپ -1 جدول

 ینشیگز مقوله یکدمحور کد باز

 (.129، ص9ج ،ی)نور یاقتصاد

 یهمسر همسان
 نهیزم شیپ

 (.433، ص7ج ،ی؛ طوس100ج ،یمجلس) یفرهنگ
 (324، ص5ج  ،ینی)کل یجسمان
 (221)بقره،  یاعتقاد
 (26و3؛ نور،  397، ص6ج  ،ینی)کل یاخالق

 (88، ص 2)صدوق، ج  دارید
 ییآشنا

 (480، ص 1ج  ،یعالقه )اربل

 خانواده ساختار -2
 و ترکیب نحوه که باشدیم آن ساختاری یهایژگیو تراز خانواده یهاشاخص از یکی

 با اسالمی تراز خانواده. ساختار کندیم توصیف خانواده در را کدیگری با افراد تعامل
. البته شود اضافه آن به نیز فرزند است ممکن بعدها که ردیگیم شکل شوهر و زن حضور
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 جنسیتی یهاتفاوت به توجه با که هستند شوهر و زن تراز خانواده بنای اصلی یهاستون
 است خانواده بر او سرپرستی مرد نقش. رندیپذیم آن ثبات راستای در را مختلفی یهانقش

 همسر نیز زن دیگر سوی از و کندیم ایجاد او برای را حقوقی و وظایف سرپرستی، این که
. سازدیم مترتب او بر را حقوقی و وظایف نیز مادری و همسری نقش که است مادر و

 :باشدیم اسالمی تراز خانواده ساختاری یهایژگیو بیانگر زیر نمودار وجدول 

 خانواده ساختار -2 جدول

 نشیگز کد یکدمحور کد باز

 پدر
 مرد

 ساختار

 

 شوهر

 مادر
 زن

 همسر

 فرزند 

 خانواده کارکردهای -3
 در کارکردها این و دارد معینی کارکردهای که ی. نهاداست جامعه سازنده نهاد خانواده

 انجام در خانواده اگر دیدگاه این از هستند ضروری جامعه بقای و اجتماعی نظم برقراری
 افتی نخواهد دست مطلوب اجتماعی نظمبه  زین جامعه باشد ناتوان خود کارکردهای

 خانواده و روانشناسان دیدگاه(. از 216 گهر، نیک عبدالحسین ترجمه 1376 روشه،)
 زندگی چرخه طول در خود رشد فرایند در خانواده که دارد وجود باور این درمانگران

 مختل از جلوگیری برای خانواده سیستم دلیل این به کندیم تجربه را مشکالتی ومسائل 
(. 1980 ،1فلیک) هاستتیموقع با تطابق و سازگاری به نیازمند خود کارکردهای شدن
است  خانواده عملکرد زمینه این در کدیگری ازها خانواده زکنندهیمتما شاخص نیترمهم

 ،2006 کار، ؛2000 گلدنبرگ، و گلدنبرگ ؛1996 نیکولز، ،1978 بوئن، ،1974 مینوچین،)
 در تعادل حفظ و برقراری برای است مشترکی تالش خانواده عملکرد(. 2010اینگرام،

 در خانواده به که است تعامالتی و کارکردها خانواده عملکرد گریدانیب. بهخانواده سیستم
 دنبال به را خانواده سیستم ساماندهی و انسجام و کندیم کمک مختلف شرایط با سازگاری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fleek 
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 بر وشده اشاره خانواده مختلف کارکردهای به اسالمی منابع در(. 2005 سامانی،دارد )
 :است گردیده دیتأک نیز آن تقویت

 اجتماعی زیستی کارکردهای -3-1

 اجتماعیو آثار  معانی و دارند یشناختستیز جنبهاساساً  که ازکارکردها دسته این
 سالمندان، از مراقبت جنسی، رفتار تنظیم: ازاند عبارت است مترتبها آن بر نیز یاگسترده
 .آوری فرزند و نسل تداوم فرزندان، از مراقبت

 جنسی رفتار تنظیم -3-2
 برای که هستند برخوردار نیرومند جنسی میل کی از جانوری، یهاگرگونهید مانندها انسان

 راه از همواره انسان اما ،شوندیم کشیده مخالف جنس یسوبه طبیعیطور به آن ارضای
 کرده جلوگیری جنسیومرج هرج از و بخشیده قاعده و نظم خود جنسی روابط به ازدواج
 و خانواده چارچوب از خارج جنسیاز روابط  پرهیز بر دیتأک با اسالم(. 1390 بستان،است )

 این تحقق برای و سپاردیم خانواده به انحصاریصورت به را جنسی رفتار تنظیم نقش
 با دیگر سویی از و گذاشته مرد و زن برعهده مشترکصورت به را وظایفی سویی از هدف
 تعریفها آن برای را متفاوتی تکالیف ایشان روانی و فیزیولوژیکی یهاتفاوت به توجه

 کارکرد ایفای یهانهیزم جنس هردو جنسی نیاز رفع برمبنای نیز شده ادی تکالیف. کندیم
 را زن مورد در هم و مرد مورد در هم ایشان روانی و جسمی سالمت حفظ با را شده ادی

 .سازدیم فراهم
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 جنسی رفتار تنظیم -3 جدول

 

 آوری فرزند و نسل تداوم -3-3
 موجب که باشدیم مثل تولید مهم کارکرد اجتماعی زیستی کارکردهای از دیگر یکی

 آوری فرزند و نسل تداوم بر دیتأک با اسالم. است انسانی جامعه ضامن و بشر نسل تداوم
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 آن، فراوانی و یفرزند آور بودن ارزشمند مانند ییهامقوله به کارکردها از کیعنوان یبه
 بودن فضیلت با و او بودن پسر ای دختر به فرزند سالمت بودن مهم فرزند، بودن امانت
 .کندیم اشاره کارکرد این ذیل در دختر فرزند داشتن

 فرزندآوری و نسل تداوم -4 جدول

 

 فرزندان از مراقبت -3-4
 یها. مقولهگرددیم آغاز تولد از پیش او تربیت و فرزند از مراقبت اسالم دیدگاه از

 پیامدهای مادر، و پدر سوی از ازدواج از پیش تقوا رعایت بر دینی متون از شده استخراج
 چارچوب در و مشروع جنسی رابطه طریق از فرزند تولد) والدت ناپاکی ای و پاکی

 مادر، و پدر سوی از نطفه انعقاد از پیش شده استفاده غذای و خوراک ریتأث ،(خانواده
 از نیز تولد از پس. دارد داللت موضوع این بر نطفه انعقاد از پیش آمیزش آداب رعایت

 مادر و پدر بنابراین ندارد را خویش از مراقبت برای الزم توانایی انسان نوزاد که آنجا
 رعایت نیز و کودک تغذیه نوع. دارند برعهده مختلف ابعاد در را او از مراقبت وظیفه
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 از پس فرزند از مراقبت زمینه در اسالم دیتأک مورد یهامقوله از نوزاد جسمی بهداشت
 .باشدیم تولد

 فرزندان از مراقبت -5جدول 

 

 سالمندان از مراقبت -3-5
 ی،سالکهن سنین در مادر و پدر تکریم مانند ییهااز مقوله سالمندان از مراقبت کارکرد

 کالمی خشونت از پرهیز و مادر و پدر به نسبت پیری سنین در فراوان تواضع و محبت اظهار
 .است شده استخراج پیری سنین در

 سالمندان از مراقبت-6 جدول
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 تربیتی کارکردهای -3-6
 فرهنگ کی از عضویعنوان به را فرد هر مناسب یهاکنش وها ارزش ،هانگرش خانواده
 و داشته تربیتی رویکرد خانواده کارکرد این(؛ که 2006 ،1اسچفر) آموزدیم او به خاص

 ای یریپذجامعه ای شدن اجتماعی عنوان با فرآیند این از خانواده یشناسجامعه ادبیات در
 فرایند در منحصر کارکرد از نوع این دینی ادبیات. در شودیم ادی پذیری فرهنگ

. بر اساس ابدییم تحقق دینی یهاآموزه از عارفانه و عاقالنه تبعیت در و نبوده یریپذجامعه
 دو با خانواده تربیتی کارکردهای پژوهش این در دینی متون یآمده از بررسدستبه نتایج
 تربیت ازاند عبارت مقوله دو این. شودیم تعریف رندیگیم قرار کارکرد این ذیل که مقوله
 حدها رعایت دیگری و شودیم مشاهده فرزندان و والدین میان روابط حوزه در که فرزند

 تربیت مقوله. دارد اختصاص تربیت نیز و شوهر و زن میان روابط به که باشدیم مرزها و
 به توکل ازاند عبارت هانهیزمشی. پباشدیم اصول و هانهیزمشیپ یهامقوله ریز شامل فرزند

 احساس کودک، تربیت از پیش مادر و پدر افتنی تربیت و تزکیه فرزند، تربیت در خداوند
 دلیل به نیز تربیت اصول. به فرزند حقعنوان به فرزند تربیت قبال در مادر و پدر مسئولیت

 :است شده اشاره زیر نمودار و جدول در فقط آن تعداد بودن بیشتر
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scheafer 
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 تربیتی کارکردهای– 7 جدول
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 اجتماعی نظارت -3-7
 کنترل راه از که باشدیم اجتماعی نظارت خانواده کارکردهای از کیی اسالم دیدگاه از 

 ثبات راستای در دینی یها. آموزهابدییم تحقق خانواده اعضای رفتار میرمستقیغ و مستقیم
 و زن میان روابط) خانواده اعضای روابط چهارچوب در را ییهاهیتوص خانواده استحکام و

 باز کدهای پژوهش این در. کنندیم مطرح( فرزندان و مادر و پدر میانروابط  شوهر،
 میان روابط در مرزها و هامیحر رعایت" محوری کد دو قالب در دینی متون از مستخرج

 میان روابط در است ذکر به الزم اندشدهیبنددسته" والدین وظایف" نیز و "شوهر و زن
 اتفاق همسر رفتار مورد در هم و فرد خود رفتار مورد در هم شده ادی نظارت شوهر و زن

 ایشان میان مشترک وظایف و زن وظایف مرد، وظایف یکدها ریز شامل و افتدیم
چارچوب  از خارج جنسی رفتارهای از پرهیز نیزها نظارت این دلیل نیترمهم و باشدیم

 غیرت موضوع به اشاره اجتماعی نظارت کارکرد پیرامونتوجه قابل نکته. باشدیم خانواده
همسان همسری ازدواج با زن غیور  یها. در روایات مربوط به شاخصباشدیم زن و مرد
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مطلوب شمرده شده و در روایت دیگری غیرت مرد نسبت به همسرش از مصادیق ایمان به 
مثال حالت روحی مادری که برای نجات نوزادش جان خود را به عنوانشمار آمده است. به

که در دفاع از  و مشابه آن در دنیای حیوانات نیز وجود دارد و یا مرد یا زنی اندازدیخطر م
از مصادیق غیرت  کندیمیهن خود که دشمن به آن تجاوز کرده است جان خود را فدا م

 (1388است. )بستان، 
عنوان یک ابزار کارآمد برای کنترل دلیل ستایش اسالم از غیرت ورزی مردان به

 اجتماعی و حمایت از خانواده بوده و در برخی روایات میان غیرت بجا و غیرت نابجا
تفکیک شده و غیرت نابجا نکوهش شده است؛ و نسبت به پیامدهای منفی روانی و 

گفت غیرت ورزی  توانیخانوادگی آن هشدار داده شده است. بر اساس این روایات م
بیشتر  یااست که عفت و پاکدامنی همسرش و در گستره شیستامرد تنها در صورتی قابل

ش و یا حتی عفت هر یک از خواهران ایمانی وی عفت بستگان دیگر مانند دختر یا خواهر
بالفعل یا بالقوه در معرض خطر باشد؛ اما در فرض اطمینان مرد نسبت به پرهیزگاری زن و 

 و( جدول 1396. )ملکی،شماردینبود تهدید خارجی، اسالم غیرت ورزی مرد را ناپسند م
 :باشدیم اجتماعی نظارت کارکرد کدهایدهنده نشان زیر نمودار
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 اجتماعی کنترل –8 جدول

 

 حمایتی کارکردهای -3-8
اند: شده مرتب مقوله چند ذیل حمایتی کارکردهای پیرامون شده استخراج یهامقوله

 اعضای میان روابط حوزه در معنوی حمایت زیرکدهای. عاطفی حمایت معنوی، حمایت
. اندافتهی ترتیب شوهر و زن وظایف نیز و مادر و پدر وظایف و فرزندان وظایف خانواده،
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 زن روابط ذیل بودند هاتیحما انواع سایر ازتر گسترده که نیز عاطفی حمایت زیرکدهای
 در نیز و خویشاوندان با خانواده روابط خانواده، اعضای روابط فرزندان، و والدین شوهر، و

 یامرحله سه کدگذاری زیر جدول. اندشدهیبنددسته همسایگان با خانواده روابط
 :دهدیم نشان را حمایتی کارکردهای

 حمایتی کارکردهای -9 جدول
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 آموزشی کارکردهای -3-9
 است گرفته قرار توجه مورد دینی متون در که خانواده کارکردهای انواع از دیگر یکی

آمده دستبه یهاافتهی به توجه با پژوهش این در که باشدیم خانواده آموزشی کارکردهای
 آموزش لوازم و آموزش موارد مقوله دو ذیل روایات و آیات ازشده استخراج کدهای و

 .باشدیم مقوله دو این زیرکدهای بیانگر ذیل جدول که اندشدهیبنددسته
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 آموزشی کارکرد -10 جدول

 

 اقتصادی کارکردهای -3-10
 دین که است بوده اقتصادی کارکردهای دیرباز از خانواده کارکردهای نیترمهم از یکی

 یهانقش در خانواده اعضای و مرد زن، برای مشخص وظایف کردن مشخص با اسالم
 نمودار و جدول. است گرفته مفروض خانواده کارکردهای از کیعنوان یبه را آن مختلف

 نشان خانواده اقتصادی کارکرد محوریت با را دینی متون ازشده استخراج کدهای زیر
 :دهدیم
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 اقتصادی کارکرد -11 جدول

 

 کارکردهای" و" خانواده ساختار"،"خانواده تشکیل نهیزمشیپ " عنیی بعد سه تیدرنها
 قرار قبلی مرحله دو به نسبت تریانتزاع سطحی در که گزینشی بعد کی در را "خانواده

 انتخاب "تراز خانواده" عنوان با پژوهش موضوع ای تم نیترمهم و کرده کپارچهی دارد،
 .گردید
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 تراز خانواده مدل -1 نمودار

 یریگجهینت و بحث

 سه از اسالمی تراز خانواده مدل که داد نشان پژوهش کیفی لیوتحلهیتجز از حاصل نتایج
 آشنایی) خانواده تشکیل یهانهیزمشی: پاز هستند عبارت ابعاد نی. ااست افتهی تشکیل بعد
 در مرد همسر، ای مادر جایگاه در زن) خانواده ساختار ،(همسریهمسان ازدواج، از قبل

 و( مادربزرگ و پدربزرگ مانند دیگر احتمالی اعضای و فرزندان پدر، ای شوهر جایگاه
 (.اقتصادی آموزشی، حمایتی، اجتماعی، کنترل اجتماعی، زیستی) خانواده کارکردهای

 بعد سه میان ارتباط اسالمی تراز خانواده در گفت توانیم شدهنیتدو مدل به باتوجه
 مقوله افتنی تحقق صورت در که معنا بدین. باشدیم دهیتندرهم و دوسویهشده استخراج

 از و شد خواهد تشکیل مطلوب شکل به نیز خانواده ساختار خانواده، تشکیل یهانهیزمشیپ
 گریدعبارتبه؛ گرفت خواهد قرار تقویت مورد نیز آن کارکردهای دیگر سوی
 است ذکر به الزم. است وابسته بعد سه هر وجود به اسالمی تراز خانواده گیریشکل
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 یهامؤلفه و همسر انتخاب صحیح معیارهای به که خانواده تشکیل یهانهیزمشیپ
 و خانواده افراد تعامل و ترکیب نحوه به که خانواده ساختار نیز و پردازدیم همسریهمسان
 اداره و مدیریت شیوه و خانواده مرزهای حفظ و خانواده اعضای جنسیت با هانقش تناسب

 و هستندمؤثر  مهم نهاد این صحیح بنای و تراز خانواده یریگشکل در دارد، اشاره آن
 بعد سه این میان در. باشندیم آن استمرار و ثبات حفظ، ضامن نیز خانواده کارکردهای

 میان از و بوده برخوردار دینی متون در بیشتری فراوانی از خانواده کارکردهای به توجه
 از تعداد بیشترین نیز عاطفی حمایتی کارکردهای دینی متون از مستخرج کارکردهای

 و آشنایی دیدار،بر اساس  اسالمی تراز خانواده. است داده اختصاص خود به را هامقوله
 بر. شودیم آغاز دارند متعدد یهایهمسان که( مخالف جنس دو) پسر و دختر میان عالقه
 از گوناگون جوامع در همسر گزینش عام قاعدهعنوان به که همسری همسان قاعده اساس
 ندیآیبرم ازدواجدرصدد  که افرادی است، شده واقع دییتأ موردنظران صاحب سوی

 آنان با مشابهت و همسانی سطح بیشترین از که نندیگزیبرم همسری برای را کسیمعموالً 
 ارزشی مبانی هیبر پا و ازدواج در«  کفویت»  اصل بر دیتأک با اسالم دین. باشد برخوردار

 به شخصی عملی پایبندی نیز و اسالم شرط بر و داده ارائه را آن از خاصی تعریف خود
 و ایمان نیز روایات بعضی در؛ و است کرده دیتأک کفویت تحقق راستای در را ایمان لوازم
 مسلمان یهازوج میان در گفت توانیم بنابراین؛ داندیم کفویت برای کافی شرط را اسالم

 سایر رعایت دارند دینی یهاارزش به عملی پایبندی بیشترین که ایشان از هرکدام
 است ممکن که مسلمان یهازوج میان در و نبوده ضروری ایمان و اسالم رازیغبه هاهمسانی
ها مؤلفه سایر در همسانی باشند داشته دینی یهاارزش به عمل در ییهایکاست و نواقص

 مطالعه ازآمده دستبه یهاافتهی در و حاضر پژوهش درتوجه قابل نکته. دینمایم ضروری
 با تواندیم باشد نداشته پاکی نیاکان اگرچه مرد که است این روایات و قرآن آیات دقیق

 اینکه نتیجه(. 21 رعد،) کند اصالح را خود نسل ایمان، با و پاک صالح، زن انتخاب
 همسانی این. باشدیم اسالمی تراز خانواده تشکیل اصلی محور کفویت، و صحیح ازدواج

 از تداوم و پایداری که است اسالمی تراز خانواده دوام و استمرار مقدمه و نهیزمشیپ
 .رودیم شمار به آن کامیابی و سالمت یهانشانه

 و جسمی یهایژگیو باها نقش این تناسب و شوهر و زن یهانقش بودن مشخص
 که گیدنز دموکراتیک خانواده الگویبرخالف  اسالمی خانواده الگوی در نیز ایشان روانی
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 با زن و زده رقم آن برای را مطلوبی ساختار کندیم اشاره مرد و زن حقوق برابری به
 در پدری و شوهری یهانقش در نیز مرد و مادری و همسری نقش در مسئولیت پذیرفتن

 کارکردهای ایفای و بودن کارآمد یسوبه را آن مجزا نیز و مشترک وظایف انجام قالب
 سوق حمایتی و اجتماعی زیستی اجتماعی، کنترل تربیتی، آموزشی، اقتصادی، مختلف

 و هامسئولیت از بیشتر کمی نظر از مرد وظایف و هاتیمسئول حجم ساختار این در. دهدمی
. باشدیم او همراهی و مرد اریی راستای در زن بهواگذارشده  یهانقش و بوده زن وظایف

 خطیر یهاتیمسئول تحمل که او شخصیتی یهالطافت و ظرافت به توجه با زن حقیقت در
 معرفی خانواده سرپرستی و اداره در شوهر همراه ارعنوان یبه ندارد را سخت و دشوار و
 و تعادل موجب خود همین و باشدیم مرد برای ازدشوارتر  وتر سخت مسئولیت و شودیم

 نشود رعایتها نقش این میان مرزهای اگر؛ و باشدیم اسالمی تراز خانواده در توازن
 میان تعادل این تحقق راستای در اسالم دین. رفت خواهد بیرون توازن مسیر از خانواده

 اصرار کودکی دوران از آنان با متناسب یهامهارت و جنسیتی یهانقش آموزش برها نقش
 و واضح مرزهای فرزندان و والدین میان نیز وها نسل بین اسالمی تراز خانواده در. ورزدیم

 و ضعیف خیلی نه و ریناپذانعطاف و سخت خیلی نه مرزها این که دارند وجود شفاف
 بر گام کپارچگیی جهت در هازیرسیستم تمام مدل، این در گریدعبارت؛ بهرندینفوذپذ

 حفظ نیز سیستم کل وحدت حال، همان در و شوند تضمینها تفاوت ساننیبد تا دارندیم
 اصلی، خانواده اعضای بر افزون اسالمی تراز خانواده در هاستمیس زیر مجموعه در. گردد

 اسالم توجه بیانگر نکته این و دارند حضور نیز خویشاوندان وها مادربزرگ وها پدربزرگ
 بین مناسبات و عاطفی روابط میزان افزایش و بوده فرد اصالت کنار در جمع اصالت به

 مدل که آنجا از و باشدیم آن نتایج از خانواده حمایتی کارکردهای تقویت نیز و نسلی
 ییهاپژوهش با بایستمی مذکور مدل بنابراین است استقرایی مدلی اسالمی، تراز خانواده
 از لذا ،اندشده انجام مشترکی هدف برای و باشندیم افق هم کدیگری با که شود مقایسه
 از کی هر که دیآیم دست بهاند پرداخته نظریه ارائه به کهها پژوهش از برخی بررسی

 دادن توضیح ایشان هدف واند پرداخته خانوادهمسائل  ای ابعاد برخی تبیین به تنهاها آن
 از مطلوب مدلدرصدد ارائه  و باشدیم بیرونی واقعیت چارچوب در خانواده واقعیت
 قرار مقایسه مورد حاضر پژوهش با هاهینظر وها پژوهش از دسته این. پس نیستند خانواده

 و تجویزی مدل بودنددرصدد  حاضر پژوهش مانندها پژوهش از دیگر ی. برخرندیگینم
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 مطلوب مدل ترسیم رویکرد با ییهاپژوهش مقایسه نی؛ بنابرادهندارائه  خانواده از هنجاری
 معنادارتر است کردهارائه  را اسالمی تراز خانواده مدل که حاضر پژوهش با خانواده برای

 :شوندیم تقسیم دسته دو به خودها پژوهش این. باشدیم
 را مطلوب مدل اسالمی، پارادایم رازیغبه هامیپارادا سایر قالب در که ییهاپژوهش-1

 یدرمانخانواده الگوی روی بیشتر واند دسته این از یشناختروان هایپژوهشاند. ارائه کرده
 تقویت ای معرفی برای تالش. دارند تمرکز سالم یخانواده مدل ارائه جای به آن تأثیرات و

 یهاپژوهش در( لیبرالیستی) یمدن مدرن ای و سنتی الگوی ترسیم قالب در الگو کی نظری
 .رندیگیم قرار گروه این در نیز اجتماعی علوم و یشناسجامعه
 ترسیم را خانواده از مطلوب مدلی اسالمی، پارادایم قالب در که ییهاپژوهش-2
 صلواتیان؛ و پور تقوی ؛1395همکاران، و یفرهنگ ؛1396کاویانی، پژوهشاند. کرده

 این جزو( 1389 نراقی، و رضایی ؛1392 بستان، ؛1392 پاریزی، صفورایی ؛1392 نوایی،
 و مشابهها پژوهش این نتایج با اسالمی تراز خانواده شده تدوین مدل هرچند و بوده دسته

 هایتفاوت مقوله هر زیرکدهای و هارمجموعهیز تعداد، زمینه در اما ،رسدیم نظر به همسو
 در دینی متون از مستخرج هایمقوله یبندمیتقس و چینش نوع و دارد وجود یتوجهقابل

 هایافتهی که آنجا از و رودیم شمار به آن یهاتیمز و هاینوآور از حاضر پژوهش
 نظریه هایتکنیک بر تکیه با و دینی متون دقیق مطالعه با و فراوان دقت با حاضر پژوهش

 عالوه و بوده برخوردار هاپژوهش سایر به نسبت باالیی جامعیت از ،آمدهدستبه بنیاد داده
 یهانقش در خانواده اعضای وظایف و حقوق کدها، ازهرکدام  هایزیرمقوله استخراج بر

 گسترده منابع از مندیبهرهمورداستفاده  روش اقتضائات از چون ،کندیم تبیین را مختلف
 اسالمی متعدد متون از استفاده در گستردگی این که باشدیها ممقوله استخراج راستای در
 و گردآوری پژوهش، این امتیازات از دیگر کی. یشودینم مشاهدهها پژوهش سایر در

 از استفاده با اسالمی مطلوبخانواده  متنوع بسیار و فراوان هایشاخص و مقوالت تنظیم
 سایر به نسبت را آن دقت و کدستیی پژوهش، کیفیت که باشدیم MAXQDA11افزار نرم

 .است داده افزایشها پژوهش
 تراز خانواده مدل که گرفت نتیجه توانمی پژوهش هایافتهی اساس بر و یطورکلبه

 و شده تدوین دینی متون از مستخرج هایمقوله اساس بر و کیفیصورت به که اسالمی
 یهاپژوهش و اسالمی خانواده متخصصان ونظران صاحب با مصاحبه روش با آن اعتبار
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 دراعتماد قابل مدلیعنوان به تواندمی استموردسنجش قرارگرفته  زمینه این در شده انجام
 ها،رسانه پژوهشگران،مورداستفاده  ایرانی خانواده فعلی مشکالت از رفتبرون راستای
 یهاتیقابل و گیرد قرار خانواده درمانگران و متخصصان و گذاراناستیس ها،خانواده

. آورد فراهم اسالمی تراز خانواده یسوبه ایرانی خانواده حرکت راستای در عملی و نظری
 شودمی پیشنهاد است بنیادین هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش اینکه به توجه با

 آن از حاصل نظری مبانی دادن قرار مالک نیز و پژوهش این از استفاده با پژوهشگران
 انجام ایران کنونی جامعه بر الگو این انطباق چگونگی نهیدرزم را دیگری هایپژوهش

 در زناشویی رضایتمندی میزان نیز و هاخانواده سالمت و کارآمدی میزان سنجش. دهند
 نیز کنندنمی عمل که هاییخانواده و کنندمی عمل الگو یهاشاخص به که هاییخانواده

 .گیرد قرارموردتوجه  بعدی یهاعنوان پژوهشبه تواندمی
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 منابع
 .نیستان کتاب تهران، .البالغهنهج شرح(. 1393) .اهلل هبة بن عبدالحمید الحدید، ابی ابن

 .الدینیه االحادیث فی العزیزیه اللئالی عوالی(. 1416) .نیالدنیز بن محمد جمهور، ابی ابن
 (.ع) دالشهداءی، دارسقم

 .تا بی العربی، دارالکتاب، بیروت .اسدالغابه(. 1412) .ابوالحسن اثیر، ابن
 .تابی دارالصادر،، بیروت .احمد مسند(. 1415) .احمد حنبل، ابن

 .عالمه، قم .(عطالب ) ابی آل مناقب(. 1376) .علی بن محمد مازندرانی،آشوب  شهر ابن

 و للمطبوعه دارالفکر .بیروت ،ماجه ابن سنن(. 1421) .القزوینی زیدی بن محمد ماجه، ابن
 .التوزیع و النشر

 .المدرسین جامعه، قم .الخصال(. 1362) .علی بن محمد ،(الصدوق) هیبابوابن

 .اعلمی، تهران .الشیعه صفات(. 1362) .علی بن(، محمد الصدوق) بابویهابن

 .جهان نشر، تهران .(عالرضا ) اخبار عیون(. 1378) .علی بن محمد ،(الصدوق) بابویهابن

 .داوری، قم .الشرایع علل(. 1385) .علی بن محمد ،(الصدوق) بابویهابن

 .اسالمیه، تهران .النعمه تمام و الدین کمال(. 1395) .علی بن محمد ،(الصدوق) بابویهابن

 .داوری، قم .الثالثه األشهر فضائل(. 1396) .علی بن محمد ،(الصدوق) بابویهابن

 اسالمی انتشارات دفتر، قم .االخبار معانی(. 1403) .علی بن محمد ،(الصدوق) هیبابوابن
 .قم علمیه حوزه المدرسین جامعه به وابسته

، قم .األمال عقاب و األعمال ثواب(. 1406) .علی بن محمد ،(الصدوق) هیبابوابن
 .للنشر الرضی دارالشریف

 انتشارات دفتر، قم .الفقیه الیحضره من(. 1413) .علی بن محمد ،(الصدوق) هیبابوابن
 .قم علمیه حوزه المدرسین جامعه به وابسته اسالمی

 .هاشمی، تبریز .(القدیمه -طاالئمه ) المعرفة الغمةفی کشف(. 1381) .عیسی بن علی اربلی،
 افشار، ابراهیم ترجمه .کیفی پژوهش مبانی (.1390) .جولیت وکربین،انسلم  استراوس،

 .نی نشرتهران، 

 (.عج) یالمهد االمام مدرسه، قم .النوادر(. 1408) .عیسی بن محمد بناحمد  قمی، اشعری

 با بهینه الگوی به دستیابی و خانواده شناسی آسیب شناسی روش(. 1388) .یمجتب امیری،
 .45 شماره استراتژیک، تحقیقات پژوهشکده نامه پژوهش .بومی رویکرد
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 در خانواده جدید یهاشکل پیدایش خانگی؛ هم(. 1391) .همکاران و تقی ارمکی، آزاد
 .1شماره  سوم، سال فرهنگی پژوهی جامعه .تهران

 با همسران صمیمانه روابط درمؤثر  اصول (. 1390) .محمدخانی طیبه و سوسن رسول، آل
 زنان، راهبردی مطالعات فصلنامه .بهشتی همسران و قرآنی یهااسوه از الگوبرداری

  .  52 شماره سیزدهم، دوره

 با همسران صمیمانه روابط درمؤثر  اصول(. 1390) .محمدخانی طیبه و سوسن رسول، آل
 زنان، راهبردی مطالعات فصلنامه .بهشتی همسران و قرآنی یهااسوه از الگوبرداری

    ،52 شماره سیزدهم، دوره

 .دیدار نشرتهران،  آمیخته و کیفی تحقیق یهاروش بر یامقدمه(. 1393) .عباس بازرگان،

 یشناسجامعه و جنسیت یشناسجامعه در یپردازهینظر راهبرد(. 1389) .شهال باقری،
 .50 شماره سیزدهم، سال زنان، راهبردی مطالعات فصلنامه .خانواده

 و النشر و للطباعه دارالفکر، بیروت .البخاری صحیح(. 1401) .اسماعیل بن محمد البخاری،
 .التوزیع

 .االسالمیه دارالکتاب، قم .المحاسن(. 1371) .خالد بن محمد بناحمد  برقی،

تهران،  (،1383) انیقاض حسین ترجمه .خانواده مطالعات به درآمدی(. 1952) .جان برناردز،
 .نی نشر

 یشناسجامعه یحوزه در اسالمی سازی پارادایم راهبرد (.1390) .(نجفی)حسین بستان
  .53 شماره چهاردهم، دوره زنان، راهبردی مطالعات فصلنامه .جنسیت و خانواده

 چاپ، قم .اسالمی منابع به نگاهی با خانواده یشناسجامعه(. 1390) .حسین نجفی، بستان
 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه اول،

 اول، چاپ، قم .اجتماعی علوم در دینی یسازهینظر (.1392) .حسین نجفی، بستان
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 .(صرسول ) حضرت قصار کلمات مجموعهالفصاحه ) نهج(. 1382) .ابوالقاسم پاینده،
 .دانش دنیایتهران، 

 مطالعه یک .ایرانی خانواده سالمت الگوهای جستجوی(. 1395) .همکاران و لیلی پناغی،
 .  46 شماره دوازدهم، سال پژوهی، خانواده فصلنامه  کیفی،
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 و فراری نوجوان دختران داری هایخانواده عملکرد مقایسه(. 1380) .یعباسعل پیکرستان،
 مشـاوره، ارشد کارشنـاسی نامهانی. پاتهـران شهر عادی دختران دارای یهاخانواده

 .تهران معلمتیترب دانشگـاه

الگوی خانواده ترازِ اسالمی در منظومه فکری رهبر معظّم (. 1394) .صلواتیان و پور تقوی
 .69 شماره هجدهم، سال بسیج، راهبردی مطالعات فصلنامه .انقالب اسالمی

 دفتر، قم .دررالکلم و الحکم غرر تصنیف(. 1366) .محمد بن عبدالواحد آمدی، تمیمی
 .تبلیغات

 .المدبولی مکتبة، قاهره .االسالم دعائم(. 1314) .محمد بن نعمان مغربی، تمیمی

. السادات رضوان جزایری، احمد؛ سید احمدی، ی؛عذر اعتمادی، ؛محمد زاده، ثناگویی
 یریگجهت با خانواده مشاوره فرایند در خانواده کارکرد ابعاد شناسایی(. 1394)

 .24 شماره ششم، سال .اسالمی
، قم .(ع) نیالمرسل و االنبیاء قصص فی المبین النور(. 1440) عبداهلل بن اهلل نعمت جزائری،

 .(ره) یالنجف مرعشی اله آیة مکتبه

 ماهنامه .خانواده مهم کارکرد چهار به اسالم رویکرد(. 1388) .اسماعیل کوتیانی، چراغی
 .139 شماره هجدهم، سال  معرفت،

 یهایژگیو (.1394) .امیری صالحی رضا و غالمرضا غفاری، فاطمه؛ مقدم، حاجیان
 .1389-1374 یهاسال طی شده انجام یهاپژوهش مرور: ایرانی مستحکم خانواده
  .یکم شماره  ،7 سال  ،(زنان پژوهش)هنر و فرهنگ در زن فصلنامه

، بیروت .الصحیحین علی المستدرک(. 1415) .عبداهلل بن محمد النیشابوری، الحاکم
 .العلمیه دارالکتب

 (.ع) تیالب آل موسسه، قم .الشیعه وسائل (.1416) .حسن بن محمد عاملی، حر

 .المدرسین جامعه، قم .العقول تحف(. 1404) .شعبه ابن علی بنحسن  حرانی،

 دارالکتب، بیروت .الساعی نجاح و الداعی عدة(. 1407) .فهد بن محمد بن احمد حلی،
 .اسالمی

 .العلمیه دارالکتاب، بیروت .الحمیدی مسند(. 1409) .الزبیر بن عبداهلل الحمیدی،

 (.ع) تیالب آل موسسه، قم .(المدینه -طاالسناد ) قرب(. 1413) .جعفر بن عبداهلل حمیری،
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 مطالعه، موفق ازدواج هایشاخص شناسایی(. 1393. )همکاران و جواد سنگده، خدادادی
 سیزدهم، دوره .جوانان و ورزش وزارت راهبردی مطالعات فصلنامه اکتشافی،

 .25 شماره
دارالکتب  بیروت، .الخطاب بمأثور الفردوس(. 1406) .شهردار بن شیرویه همدانی، دیلمی

 .العلمیه

 .الرضی الشریفقم،  .الصواب الی القلوب ارشاد(. 1412) .محمد بن حسن دیلمی،

 امید، یهامؤلفه اساس بر خانواده کارکرد بومی مدل تدوین(. 1395) .آراس رسولی،
 شهر مشاوره مراکز بهکننده مراجعه زنان در زناشویی یهاتعارض و صمیمیت
  . 3 شماره هفتم، سال جامعه، و زن فصلنامه .کرمانشاه

 و مذهبی یریگجهت رابطه و مقایسه (.1391) .گردفرامرز سلطانی سمیه و ایرؤ رسولی،
 فصلنامه. دانشجویان و طالب در زناشویی سازگاری با دینی باورهای به عمل

   ،32 شماره هشتم، دوره پژوهی، خانواده

 پیامبر سیره در سالم خانواده الگوی بررسی (.1389) .ینراق اصغریعل و جمال رضایی،
 .4 شماره کم،دوره ی(. ص) اسالم

، مشهد .(ع) نیرالمؤمنیام خصائص()عاالئمه ) خصائص(. 1406) .حسین بن محمد الرضی،
 .رضوی قدس آستان

 .هجرت، قم .(صالح للصبحیالبالغه )نهج(. 1414) .حسین بن الرضی، محمد

 فصلنامه .آن در ابیجهت یخانواده ریتأث و خانواده موفقیت(. 1392) .منصوره زارعان،
   .59 شماره پانزدهم، دوره زنان، راهبردی مطالعات

 خانواده الگوهای گفتمان تحلیل (.1395) .صفا داود و علی امید احمدی، باقر؛ ساروخانی،
 ،مدرنپست الگوهای بازنماییهمسرگزینی ) مناسبات بر دیتأک با کنونی جامعه در

  خانواده، و زنان اسالمی نامه پژوهش .(اسالمی گذار، درحال سنتی، تجددگرا،
  . 7 شماره چهارم ، سال
 النشر و الطباعه دارالفکر، بیروت .داوود أبی سنن(. 1410) .األشعث بن سلیمان السجستانی،

 .التوزیع و

 فصلنامه .اسالمی دیدگاه از مطلوب خانواده ساختار الگوی(. 1390) .مهدی سلطانی،
 .   هفتم شماره دوم، سال اجتماعی، فرهنگی معرفت
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 .کثیر ابن دار، بیروت .الغافلین تنبیة (.1415) .یسمرقند محمد بن نصر سمرقندی،
 .التوزیع و النشر و لطباعه دارالفکر، بیروت .الصغیر الجامع(. 1401) .الدین جالل السیوطی،

 .للمطبوعات االعلمی موسسه، بیروت .االخبار جامع(. 1406) .محمد بن محمد الشعیری،

 اول، چاپتهران،  .خانواده اجتماعی سرمایه و گرایی مدرن(. 1390) .عالیه بیگی، شکر
 .شناسان جامعه

 ازدواج یهاشاخص شناسایی (.1394) .دالور علی وکیانوش  زهراکار، حسین؛ صاحبدل،
دوره   ،«مشاوره و بالینی شناسی روان های پژوهش مجله .(کیفی مطالعه یکموفق )

   . دوم شماره  ، پنجم
 گفتمان تحلیل و شناسی وضع(. 1391) .منش عرفان ایمان و سهیال فسایی، صادقی

 مطالعاتفصلنامه  .ایران در مطلوب خانواده الگوی از اجتماعی یهایپردازهینظر
 .58 شماره پانزدهم، دوره زنان، راهبردی

 آمیخته پژوهش روش به سالم خانواده مدل تدوین(. 1393) .همکاران و مسعود صادقی،
 . 1 شماره  اول، سال خانواده، روانشناسی فصلنامه دو. اکتشافی

 (.ع) یالهاد االمام موسسه، قم .الهدایه(. 1418) .یعل بنمحمد  الصدوق،

نامه پژوهش .کارآمد خانواده یهاشاخص (.1392) .یمهد محمد پالیزی، صفورایی
 .1 شماره یکم،دوره  خانواده، و زن اسالمی

 منظومه در اسالمی ترازِ خانواده الگوی(. 1394) .پور تقوی محمدرضا و سیاوش صلواتیان،
دوره  بسیج، راهبردی مطالعات فصلنامه .اسالمی انقالب معظم رهبر فکری

     شصت و نهم. شماره هیجدهم،

 حوزه مدرسین جامعهقم،  .القرآن تفسیر فی زانیالم (.1417) .نیحس محمد سید طباطبایی،
 .قم علمیه

 .مرتضی نشر، مشهد .(للطبرسیاللجاج ) اهل عل االحتجاج(. 1403) .علی بن احمد طبرسی،

 .الرضی الشریف، قم .االخالق مکارم(. 1370) .فضل بنحسن  طبرسی،

 .الحیدریه الکتبه، نجف .الجنار غرر فی االنوار مشکاة(. 1385) .حسن بن علی طبرسی،

، تهران .(القدیمه -ط) یالهد بإعالم الوری إعالم(. 1390) .حسن بن فضل طبرسی،
 .االسالمیه
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، تهران .(القدیمه -ط) یالهد بإعالم الوری إعالم(. 1390) .حسن بن فضل طبرسی،
 .االسالمیه

 .للمطبوعات االعلمی موسسه بیروت، .البیان مجمع ریتفس .(1415) .حسن بن فضل طبرسی،

 دارالکتب تهران، .الخبار من اختلف فیما االستبصار(. 1390) .الحسن بن محمد طوسی،
 .االسالمیه

 .االسالمیه دارالکتب، تهران .االحکام تهذیب(. 1407) .الحسن بن محمد طوسی،

 .دارالثقافه، قم .االمالی(. 1411) .الحسن بن محمد طوسی،

 فقه موسسه، بیروت .المتهجد سالح و المجتهد مصباح(. 1411) .الحسن بن محمد طوسی،
 .الشیعه

. زناشویی رضایت فاقد زنان مشترک زندگی استحکام عوامل تبیین (.1391) .زهرا ،عابدی
 .اصفهان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان

 .العلمیه دارالکتب، بیروت .االصابه(. 1415) .حجر ابن عسقالنی،

 .البعثه موسسه، قم .العیاشی تفسیر .(1421) .مسعود بن محمد العیاشی،

 در ایرانی -اسالمی زندگی سبک ترویج مدل ارائه(. 1395) .همکاران و اکبریعل فرهنگی،
 و رسانه فصلنامه دو. نمایشی یهابرنامه محوریت با ایران اسالمی جمهوری سیمای

 .دوم شماره دوره ششم، فرهنگ،

 دفتر، قم .االحیاء تهذیب فی البیضاءالمحجة  (.1361) .محسن محمد الکاشانی، الفیض
 .قم علمیه حوزه المدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 .دارالذخائر، قم .الفوائد کنز(. 1410) .علی بن محمد کراجکی،

، قم .الواقیه االمان جنة) یالکفعم المصباح(. 1405) .عاملی علی بن ابراهیم کفعمی،
 (.زاهدی) یدارالرض

 موسسه، بیروت .الحصین الدرع و االمین البلد. (1418) .عاملی علی بن میابراه کفعمی،
 .للمطبوعات االعلی

 .االسالمیه دارالکتب، تهران .الکافی(. 1407) .اسحاق بن عقوبی بنمحمد  کلینی،

: خانواده تعارض حل آموزشی الگوی طراحی(. 1392) .همکاران و سمیه کاظمیان، 
 و مشاوره فرهنگ فصلنامه. آملی جوادی اهللآیه شناسانهانسان هایدیدگاه براساس

 . سیزدهم شماره چهارم، دوره درمانی، روان
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 فصلنامه دو. مدرنیته و قرآن دیدگاه از خانوادگی زندگی سبک(. 1396) .، محمدکاویانی
  بیست و چهارم. شماره دوازدهم، دوره اسالمی، تربیت

 .نشرنی، تهران. (1378) یصبور منوچهر ترجمه .جامعه شناسی .(1938) .آنتونی گیدنز، 

 .علم نشرتهران،  .کمی و بیست قرن در خانواده(. 1393) .مهدی محمد لبیبی،

 .رساله موسسه، بیروت .العمال کنز(. 1409) .حسام بن علی الهندی، المتقی

 .العربی التراب داراالحیاء، بیروت .االنوار بحار(. 1403) .تقی محمد بن باقر محمد مجلسی،

 تحکیم در مؤثر عوامل بررسی(. 1386تهران ) دانشگاه زنان تحقیقات و مطالعات مرکز
 تهران دانشگاه زنان تحقیقات و مطالعات مرکز، تهران. خانواده

 .الحیدریه مکتبه، نجف .(ص) یالنب طب(. 1385) .محمد بن جعفر مستغفری،

 (.ره) دیالمف الشیخ اللفیه العالی الموتمر، قم .الختصاصا(. 1413) .محمد بن محمد مفید،

 (.ره) دیالمف الشیخ اللفیه العالی الموتمر، قم .االختصاص(. 1413) .محمد بن محمد مفید،
 .مفید شیخ کنگره، قم .(للمفید) یاألمال(. 1413) .محمد بن محمد مفید،

 .مفید شیخ هزاره جهانی کنگره، قم .المقنعه(. 1413) .محمد بن محمد مفید،

 .رسانه در آن کاربرد و ایران اسالمی جمهوری در تراز خانواده(. 1396. )ندا فاراب، ملکی
 .الزهرا دانشگاه دکتری، نامه پایان

 دارالفکر، بیروت .الشریف الحدیث من التذهیب و بیالترغ (.1408) .عبدالعظیم المنذری،
 .التوزیع و النشر و لطباعه

 علیه صادق امام دانشگاه انتشارات، تهران .پژوهی خانواده(. 1393) .زهره زاده، موسی
 .السالم

 الگوی یهاشاخصه واکاوی(. 1391) .گالشکالمی محمدنیا نرگس و مریم لیواری، نجفی
  .176 شماره دوره پانزدهم، معرفت، ماهنامه .منتظر خانواده

 .العلمیه دارالکتب بیروت، .الکبری السنن(. 1411) .شعیب بن احمد النسائی،
 در زوجین جنسیتی کارکردهای شناسیسیبآ(. 1393. )سمیه کاظمیان، ابراهیم؛ نعیمی،

 .20 شماره پنجم، دوره درمانی،روان و مشاوره فرهنگ .قرآن دیدگاه از خانواده

 دوره ،«اسالمی اجتماعی هایپژوهش. اسالم در الگو خانواده(. 1392) .اکبر علی نوایی،
 . 2  شماره نوزدهم،
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 آل موسسه، قم .المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک(. 1408) .تقی محمد بن نیحس نوری،
 (.ع) تیالب

 جوان الگوی( سزهرا ) حضرت ازدواج(. 1389) .سیدمهدی ، سجادی و آنیتا فرد، همایون
 .  24 شماره  ،7 سال شیعه، بانوان فصلنامه دو. امروزی
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