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  چکیده

یفی نهاد خانواده ي اخالقی و رفتاري برآمده از آن در نگهداشت و ارتقاء ک        ها  آموزهکارکردهاي دین و    
هدف این مطالعه، شناسایی میزان گرایش زوجـین  .  است شناسان  جامعهامري مقبول از سوي بیشتر      

، نیچنـ  هـم ي قرآنیِ معطوف به مناسـبات خـانواده و روابـط زناشـویی و        ها  آموزهشهر بندرعباس به    
اطفی، مناسـبات   با متغیرهاي رضایت از زندگی، مناسبات ع     یادشدهبررسی رابطه همبستگی گرایش     

متغیرهــاي اخیــر در نظریــات و . باشــد یمـ جنـسی، ناســازگاري زناشــویی و معنایــابی از جنــسیت  
 نفر از متـأهالن  400نمونه مورد مطالعه    . اند  شدهي مربوط به زنان و خانواده مهم انگاشته         ها  پژوهش

. خاب قرار گرفتندانت ي احتمالی موردا  خوشهي  ریگ  نمونهساکن شهر بندرعباس هستند که بر مبناي        
ي قرآنی معطـوف بـه مناسـبات خـانواده و      ها  آموزهي پژوهش، میانگین گرایش به      ها  افتهبه استناد ی  

آزمون فرضیات پـژوهش، معنـاداري رابطـه    . است% 77روابط زناشویی در نمونه مورد مطالعه برابر با         
بـین میـزان گـرایش بـه     ، سـان  نیبـد .  با سایر متغیرهاي پـژوهش را نـشان داد    یادشدهمیان متغیر   

 ي قرآنیِ معطوف به مناسبات خانواده و روابط زناشویی و رضایت از زندگی، مناسبات عـاطفی ها  آموزه
بـا متغیرهـاي   یادشـده  طور متقابل، گرایش     مناسبات جنسی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد؛ به        و

ي مقاله نـاظر بـه     ریگ  جهینت. استروابط زناشویی و ناسازگاري زناشویی داراي رابطه معکوس معنادار          
   .شده در مطالعه است ي مشاهدهها یهمبستگتحلیل نظري 
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  مسألهطرح 
 ابهمث بهو همواره  از اهمیت باالیی برخوردار بودهي گوناگون ها فرهنگخانواده در جوامع و 

 مورد تأکید و علوم انسانی و اجتماعیاز سوي اندیشمندان ،  نهاد اجتماعیترین یاساس
، وجود مناسبات خونی،  یک زنکم دستازدواج یک مرد و . بازشناسایی قرار گرفته است

. هستندخانواده   تعاریفدر مقوالت ترین یجرا، ازجمله و کارکردهاي گوناگون اشتراك مکانی
 از افراد با روابط سببی و نسبی است که در آن يا مجموعهخانواده ، اسالمیاساس تعالیم  بر

متناسب با نوع نسبت و ارتباط ، اقتصادي و دینی افراد، تربیتی، حقوقی، مسئولیت اجتماعی
هسته اولیه تشکیل خانواده عقد نکاح، . )13:1387، ساالري فر(گردد  یمتعیین ، ها آنمیان 
این روابط مبتنی . کند یمپیدا  یتسایه آن روابط زوجیت مشروع اسالم است که در ازنظر

 بر توانند یمو زوجین   استشده تعییناخالق و حقوق از پیش ، ایمان، بر یگانگی مذهبی
  ).43:1392، و حیدري لبیبی (یندنما به آن اضافه  نیز خود شروطیيها خواستهاساس 

 دین و همچون اساسی دیگر، والت مقبارابطه آن بررسی مطالعه تغییرات خانواده و 
 و مسائل مرتبط با خانواده را فراهم ها یبآستر  یقعم تبیین  وتوصیف امکان، مدرنیته

 تمایز سنت و امر  بنیادو  نقطه عطف دوره قدیم و جدید آگاهیعنوان به مدرنیته. سازد یم
 پایه تفکر نزلهم به او شدن واقع معادل باو  مرادف با آگاهی انسان از سرشت خود، مدرن

بر این . شود یماز محوریت تام برخوردار ، است که طی آن خودمختاري و خودآیینی سوژه
جایگزینی ، حسب مفهوم مدرنیته، مقوالتی از قبیل  ازدواج و خانوادهازدر بحث مبنا، 

روابط مبتنی بر گرایی و  یعهمابعدالطبیی، گرا آخرت و عرفی گرایی با ییگرا عقل، دنیاگرایی
انسان با ، در مدرنیته). 43، همان(شود  یمخویشاوندي و اصل و نسب مورد توجه واقع 

از ابژه ،  عنصر مرکزيعنوان یک بهو شود  یم در مرکز واقع، خارج شدن از حاشیه
گردد  یمل یبدت و فاعل شناساننده کننده عمل به سوژه )مفعول شناسایی(شونده  عمل

 یرپذ سنجشوجه ملموس و مثابه  نیز در این بین، بهن مدرنیزاسیو). 19:1381، هودشتیان(
، فوزي تویسرکانی(شود  یمتلقی مدرنیته و عقل جدید در برخورد با طبیعت و جامعه 

37:1380.(  
هاي وارد بر نهاد خانواده یکی این  یبآسذکر در بیان نسبت مدرنیته و  از نکات قابل

جدید  يها جنبشو تأثیرات حاصل از ، سو از یکدر غرب  نفی نگاه دینی به عالماست که 
، خوشبختی و سعادتفهمِ از  نمودن عرفی از سوي دیگر، عالوه بر  آن دیارفلسفیِ
  در میان غالب کنشگران مدرن موجب گردیده رضایت از زندگی رانگرانه يمادي پرداز مفهوم
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 فهم قابلکدیگر  مسائلی دارند که براي یها زوجمعتقد است در این باره  1هاریت گروس. است
خانه از محیطی آرام و کنجی .  استیافته کاهش ها آننیست و دایره موضوعات مشترك بین 

 چون ییها روش با کنند یم و افراد سعی شده تبدیل متشنجبه محیطی سرد و ، خلوت
، چیل(ببرند  در زمانی کوتاه از بین هرچند این سردي را 2 خانوادگیيساز مناسک

 با رها اگرچه تحوالت خانواده و ازدواج در موارديناد مطالعات موجود، به است). 22:1388
اما ، باعث تسهیل در آغاز زندگی مشترك گردیده است،  سنتیقیدوبندهايافراد از  ساختن

، لبیبی(است  شده تبدیلخود به عامل مهم در افول زندگی مشترك و فروپاشی زودرس آن 
در بیشتر کشورهاي صنعتی ،  افزایش نرخ طالقموازات ه، بتغییر در رفتار ازدواج). 44:1392

 و ها چالش از  دیگربسیاري مزید بر طالق، .)Bruderel et al, 1999: 1(است اتفاق افتاده 
 ایجاد توازن بین ین، چگونگیچن هم  خانگی وي جنسی وها خشونت رایج، نظیرمناسبات 

 اند داده خود قرار  تحت تأثیرا ر معاصريها خانواده،  کاري و خانوادگیهاي یتمسئول
(Thompson & Hickey, 2012: 378).  

اَشکال جدیدي از زندگی خانوادگی را ، عقالنی شدن زندگی و رشد فزاینده فردگرایی
 منافع ها انسانکند،  یم خودنمایی ازپیش بیشطالق ، در دنیاي امروز. به وجود آورده است

شود،  یم در مواردي که منافع جامعه مطرح  ودهند یمشخصی را بر منافع جمعی ترجیح 
مدرنیته محصولی جز این نخواهد .  منافع فردي جایگاه خود را حفظ کرده استهمچنانباز 

 زمانی با همیاري و همکاري و بازتولید نسلی و زندگی در محیطی  کهداشت و خانواده
 گسترش. اینک دستخوش تحوالتی عظیم گردیده استشد،  یممشترك شناخته 

 اجتماعی در کنشگراناز زیست  آشنا اَشکالی به ینیبال هم و زندگی والد تک يها خانواده
  ).22- 21:1388، چیل (ستا  شده  توسعه تبدیل بسیاري از جوامع مدرن و یا درحال

 هاي یدگرگونرویارویی نظام اجتماعی ایران با جریان مدرنیته عالوه بر ایجاد 
 تأمالت اجتماعی یريگ شکل به سرمنشأیی جهت مبدل، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی

الزم به یادآوري است که تا زمان قاجار ). 3:1395، صادقی فسایی و عرفان منش (یدگرد
است  وجود نداشته ها آنعالئمی دال بر وجود مشکل میان ایرانیان و هویت تاریخی 

گرا،  برونیند نوگرایی تحت تأثیر فرا، در دوره پهلوي،  متقابلطور به). 71:1387، کچوییان(
رو به تزاید نهاد و بیشتر ، در حوزه خانواده، تقابل جامعه ایرانی با هویت تاریخی خویش

                                                
1. Hariet Gross 
2. Family Ritualization 
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 فزاینده گرایی یعرف و طبقه متوسط ذیل شهرها کالن در ویژه ، بهمناسبات حاکم بر خانواده
 نظام باوري هاي گسترده در یدگرگون، بروز ها ارزشتحول در ، مقطعاین در . تعریف گردید

و تشویق نظام ارزشی نوین در قالب   سنتیيها ارزش نوین با يها ارزش ، جایگزینیجامعه
از عوامل اصلی تغییر ، فرهنگ مدرن و در بستر گسترش ارتباطات فرهنگی و آموزشی

آمده،  پیشفرهنگ سنتی و مذهبی نیز متأثر از فضاي جدید . جامعه بازشناخته شدند
 عنوان بهطبقه متوسط نوین اجتماعی ، و متعاقباً  واقع شدتناییاع بییا مورد ، حذف
، فوزي تویسرکانی(پرداختند  در جامعه به ایفاي نقش جدید حامالن فرهنگ ینتر مهم

185:1380.(  
 کارکردهاي ازپیش بیش با آشکار شدن زمان سو، هم ایناز نیمه دوم قرن بیستم به 

 شناسی نهاد یبآس، دبیناد از نظارت امر بیرونی عقل خوانگاشتن نیاز یببرآمده از منفی 
 خانواده را به خود یشناس جامعهیکی از محورهاي اصلی تحقیقاتی در ، همواره خانواده

 وارد بر نهاد خانواده هاي یبآس میان رابطهمطالعه ، یادشدهذیل عنوان . اختصاص داده است
 عمق و .گیرد یمه پژوهشگران قرار از زوایاي مختلف مورد توج،  دینیيها آموزه گرایش بهو 

 ي وسیعا اندازه دینی در مسائل گوناگون مرتبط با خانواده به يها آموزهگستره تأثیرگذاري 
، یشناس روانی، شناس جامعهاي میان  رشته ینباست که موضوع دین و خانواده، تثبیت مطالعات 

داشت عمومی و رشد کودك به، پرستاري، خدمات اجتماعی پژوهی، خانواده، مطالعات ادیان
رفتار ،  الگوهاي باروريهمچون،  متنوعیهاي یدهپد، مطالعاتاین در .  استرا باعث گردیده

 یردگ یم قرار بررسی موردو تربیت فرزند  ازدواج درون مذهبی، و همسرگزینییابی  دوست
  ).719:1393، بنگستون و دیگران(

تحت تأثیر ،  در دهه نخستویژه ، بهمیبعد از انقالب اسال، عرفی شدن خانواده ایرانی
 عرفی شدنروند ،  تغییر فضاي اجتماعی پایان جنگ و با.دچار وقفه نسبی گردید جنگ

، تحوالت اقتصاديچنین،  هم). 1376، رفیع پور(گرفت ي به خود تر روزافزونسرعت 
از ،  عظیم در عرصه ارتباطاتهاي یشگشابروز و  دهه اخیر اجتماعی و صنعتی، فرهنگی

دینی و  ترویجی به محتواهاي دسترسی فراگیر و سهولت  اجتماعیيها شبکه قبیل
 اي را سابقه یبتغییرات ي، ا رسانه غیردینی، در کنار جاذبیت هاي سمعی و بصري محصوالت

رشد سالیانه طالق از سال . اند زدهرقم  انو سبک زندگی ایرانی، ازدواج در مناسبات خانواده
روند فزاینده زندگی مشترك بدون ، )140- 139: 1395، ر و مدنیسیگ( 1390 تا 1365

تمایل به مناسبات جنسی غیر از زندگی زناشویی در بین مجردان و ، ازدواج در تهران
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شدن خانواده و ظهور خانواده عرفی در قالب  سکوالر، )29: 1389، علی احمدي(متأهالن 
 خانواده یريگ شکل، بر امور آسمانیگرایش به امور زمینی در برا،  دینیيها ارزشتحول 

، تکامل روحی باشد  وکه ارتقاي معنوي جنسی شده که در آن هدف زندگی بیش از آن
 متأخربخشی از تغییرات ) 1382 یقصد، 1387 یشالچ، 1393، فاضلی(هاست  لذتارضاي 

  .در خانواده ایرانی هستند
 در ایران متأثر از عوامل وضعیت خانوادهشود،  یم که مالحظه گونه سان، همان بدین

 بخشی از تغییرات اساسی ساختار رسد یمبه نظر بعالوه، .  بوده است مختلفیتغییرزاي
روند بنا به برخی اظهارنظرها، . در ایران نیز به وجود آمده است، خانواده در جوامع پیشرفته

احتماالً در ، مزید بر تبعات خاص آن، و احیاناً تضعیف نهاد خانواده ایرانی عرفی شدن
بود از سرعت بیشتري برخوردار خواهد یافته،  توسعهمقایسه با تحوالت مشابه در جوامع 

محوریت و ،  در حالی به وقوع پیوسته است که تقویتیادشدهتحوالت ). 1393، عبدي(
تبع  حیانی و به ويها آموزهمدخلیت خانواده طی احکام دینی و اخالقی متعدد مورد توجه 

انتظار سان،  بدین. قرار گرفته استیزان نظام سیاسی ر برنامه و گذاران قانونکید آن، مورد تأ
 از جایگاه  ایرانیخانواده،  دین سیاسی مبتنی بر با گذشت چهار دهه از استقرار نظامرود یم

؛ این در گرفت یم به خود تر ینید مراتب به ییورو رنگو   برخوردار گشتهتري شده تثبیت
که تعدادي از آن در سطور پیشین مورد اشاره شده،  انجاماستناد مطالعات حالی است که به 

اي با انتظارات مورد نظر درباره آن  مالحظه  قابل همخوانی  خانواده موجود، وضعقرار گرفت
ندارد، چرا که روند فعلی بیشتر حاکی از عرفی شدن روزافزون نهاد خانواده در ایران است، تا 

د ارمکی، در باب ضرورت مطالعه مسائل خانواده ایرانی در نسبت با دین آزا .تر شدن آن ینید
معتقد است نهاد خانواده در کنار دین و سیاست، از گذشته تاکنون سازنده جامعه ایرانی 

 همچنانازنظر وي، با وجود توسعه نهادي از آغاز قرن بیستم، این سه نهاد . بوده است
معه ایران هستند و هر نوع تغییري در جامعه ایرانی دهنده ساختار روابط اجتماعی جا شکل

  ).27:1393لبیبی، (دارد ریشه در خانواده 
، و با این یادآوري که حسب مطالعات فراوان داخلی و مطرح شدهبا توجه به مقدمات 

منزله یک ضلع  تواند به یمي دینی در خانواده و مناسبات زوجین، ها آموزهخارجی، محوریت 
  تاایی خانواده ایفاي نقش نماید، سعی نویسندگان در این مطالعه بر آن استاساسی در مان

ي دینی، ها آموزهعالوه بر شناسایی و توصیف میزان گرایش زوجین شهر بندرعباس به 
 سایر مراکز همچون شهر بندرعباس .باره ارائه نمایند یندراهاي نظري مرتبط را  یلتحل
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 الگوهاي خانواده، ازجمله افزایش طالق را تجربه ، روندهاي معمول تغییر درها استان
کند؛ بعالوه، نرخ پایین بیکاري در این شهر، آن را به مرکزي مهاجرپذیر با تنوعی از اقوام  یم

وضعیت در بندرعباس باعث شده است تا مسائل خانواده، به این .  تبدیل کرده استها گروهو 
ابجایی جمعیتی، از پیچیدگی بیشتر دلیل عدم وجود نظارت اجتماعی و فرهنگی و ج

همین امر، ضرورت شناسایی میزان گرایش زوجین شهر بندرعباس به . برخوردار گردد
  .سازد یمي دینی و تحلیل مسائل مرتبط با خانواده از منظر اسالمی را دو چندان ها آموزه

  
   پژوهشمبانی نظري

ه و بازدارند ید بر اندیشه دینی خانواده با تأکهاي یبآس ذیل عناوین تبیین نظريمباحث 
  .گردد یمخانواده ارائه نهاد  در ها یبآس از بروزاندیشه دینی بودن 

 مفهوم طالق عاطفی،  خانواده از منظر دینیهاي یبآس تبیین نظري به منظور
طالق  آن، طالق عاطفی و متعاقب. گرفته شودتحلیل در نظر  شروع مناسب نقطهتواند  یم

 پردازان یهنظر تالش با وجود. شوند یم خانواده تلقی هاي یبآس ترین یعشاز ا، قانونی و شرعی
. هنوز تبیین مستحکمی در آن باره وجود ندارد،  ساماندهی دانش در مورد طالقجهت

 طور به یشناخت روان و  فردي، در کنار عوامل فرهنگی وتاریخی، سطوح چندگانه اجتماعی
تغییر در نقش . باشند یم اضمحالل خانواده مؤثر  مختلف طالق ومراتبتعاملی در بروز 

جمله  ازافزایش کار و نیازهاي خانواده و عوامل دموگرافیک ، تغییر شرایط اقتصادي، خانواده
  ).65- 63:1386، کالرك و برنتانو(هستند  یادشده  عواملتر یانضماممصادیق 

یی رو به زوالی است و بیانگر رابطه زناشو طالق عاطفی اولین مرحله در فرایند طالق
 & Oslan) .شود یمکه طی آن احساس بیگانگی جایگزین مناسبات همدالنه زناشویی 

Defrain, 2006: 449) تأمین عدم،  ذهنی و روانی در زنذگی زناشوییيآور تاب کاهش 
عدم همدلی و یز، آم خشونترفتارهاي ، عدم گذران وقت با یکدیگر، نیازهاي عاطفی

عدم و  توجهی بیزوجین، عدم تعادل روحی ، فرزندآوري تأخیري، جنسینارضایتی ، همراهی
، برخی از بی اعتمادي  ومشکالت ارتباطی نسبت به یکدیگر، ها آناحساس مسئولیت 

 و از  قانونیطالق، و در نهایت  عوامل و پیامدهاي مؤثر در بروز طالق روانیینتر مهم
متأثر از ، ین که در مطالعات گوناگونبا وجود ا. شوند یم خانواده محسوب یدگیپاش هم

 هاي یافته ترو نیز با هدف تالش جهت بازنمایی مؤثر  و پژوهشییشناخت روشمالحظات 
، اما واقع امرشوند،  یماز یکدیگر تفکیک ، تر یادشده پیشمجموعه عوامل ، تحقیقاتی
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مانی که انسان  از ز.دهد یمعلل و پیامدهاي طالق عاطفی را نشان  دیالکتیکی یدگیتن درهم
هیچ . آگاهی و عمل او صرف نظر از نیروهاي فرازمینی شکل گرفته است، به سوژه بدل شد

 در نگاه نهایت یب. کند ینماساس آزادي انسان را مشروط به خود ، عامل بنیادین و تاریخی
 نسبت میان). 32:1381، هودشتیان(است در میل و تعبیر او از جهان استوار ، نهفته انسان

 . آشکارتر خواهد شدازپیش  بیشطی سطور بعدي،  خانوادههاي یبآسو راز اخیر ف

 لوازم سوژگی انسان جمله ازاصالت لذت و معنایابی عرفی از جهان هستی ، فردگرایی
 فراگیر در میان يا مقوله مثابه ، بهمدرن هستند که وجوهی از نارضایتی از زندگی را

 پایان یب و لذائذ ها خواستهبرآورده شدن ، ردگرایی؛ در فاند گشتهموجب ، کنشگران مدرن
 انسان جدید در اسارت شود یماز این روي گفته . گیرد یممبناي کنش انسان قرار ، فردي

و الزم است همیشه در جستجوي ارضاء نامحدود خود باشد؛ او  مفاهیم خود واقع شده است
خود را وقف لذائذ ،  طبیعت است که مخالف ارزش ذاتی نظمگرایی یعتطبباید در پیروي از 

متافیزیکی و   به اهمیت جسم در معنی دینیيا عالقه که کمترین آن یب، جسمانی نماید
فاقد هر گونه حد یقف ، یادشدهتمایالت ). 209:1392، نصر(باشد  آن داشته یشناخت جهان
فردي اسبات  از منيا گسترده طیف ساز ینهزمقهراً ، ها آن معطوف به يها کنشو تحقق  بوده

پژوهشگران در بیشتر مطالعات . ین، نیازهاي جدید دیگر استچن همو اجتماعیِ بعدي و 
ها  یینارواهاي خانواده، غالباً به عوامل عینی و پسینی مؤثر در بروز  یبآساجتماعی، در بحث از 

رد  و مبادي معرفتی پیشینیِ مؤثر در پیدایش وضع موجود خانواده را کمتر مواند پرداخته
ي برآمده از عقل خودبنیاد، به معناي ها آموزهمنزله یکی از  اصالت لذت، به. اند دادهتوجه قرار 

استفاده حداکثري از قواي حسی و غریزي است که نتوانسته است به تکوین آرامش و رضایت 
ي حداکثري از قواي حسی و بردار بهرهخاطر انسان منتهی گردد؛ تالش انسان مدرن براي 

 .پایان بعدي را براي او رقم زده است یب مناسبات و پیامدهاي غریزي،

، و اقتضائات آن 1 امري الهیمنزله بهعدم التفات خاطر اندیشه مدرن به روح انسانی 
به ، در تالش براي وصول به آرامش و خوشبختی، بیش از هر زمان دیگر، انسان جدید را

 با در نظر گرفتن ذات انسانی که این در حالی است که. استیصال رهنمون ساخته است
 به توان یم، سرشار از استعدادهاي اساسی براي پیشبرد یک زندگی ارزشمند و معنادار است

در کمال ، و آن چنان که باید، این دریافت رسید که دو قلمرو آن چنان که هست
                                                

 .»سؤال » روح« و از تو درباره ؛)85:اسراء. (»تم من العلم اال قلیالو یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتی
 .روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش، به شما داده نشده است«: ، بگوکنند یم
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ر گرو آرامش روح د، )246:1378، جعفري(باشند  یمبا یکدیگر پیوسته و ممزوج ، هماهنگی
 معطوف به يا گونهبه ، چینش مناسبات فردي و اجتماعییوستگی و پ هم بهمالحظه این 

، در این میان. 1باشد یم، یعنی خداوند متعال، در یک گستره ازل تا ابد،  تکوین و غایتمبداء
،  راها انسانوجه اشتراك میان همه ،  یاد شده استالمعارف امفطرت که از آن با عنوان 

بر اساس نظریه . 2دهد یم شکل یريپذ جامعه نوع ، ازجملهاز عوامل بیرونیصرف نظر 
انسان از یک سلسله معلومات فطري برخوردار است که به محض عرضه ، فیلسوفان مسلمان

، مطهري (یرندگ یممورد پذیرش ذهن قرار ، بدون هر گونه نیاز به اقامه دلیل،  بر ذهنها آن
 خود اجماالً يخودبه ،  رسول درونیعنوان ، به و عقلفطرت، به بیان دیگر). 113:1374

 ادراکات هستند که تفصیل آن در قالب نزول وحی بر رسول بیرونی از ناحیه يا پارهواجد 
 . قرار گرفته استها انسانخداوند در اختیار 

شود  یم، به این بیان اکتفاء  این سنخ مباحث با مسائل خانوادهرابطه ادامه تبییندر 
 تئوریک در منظرزوجین را از اي،  ینهزم هاي ییراهنماب با در اختیار گذاشتن  مذهکه

  با وجود.)Lambert & Dollahite, 2006: 439(رساند  یممدیریت تضادهاي زناشویی یاري 
 منفی حاصل از سوء هاينباید کارکرد، مسائل خانواده  مذهبی در قبالانداز چشماهمیت 
 هاي ینشگز ین، نقش مخربچن همو  متون دینی سیر در تفي صورت گرفتهها برداشت

. ه شودنگه داشتدور  نظر  ازدر بروز اختالفات زناشوییآن متون  از سویه و نامتوازن یک
 یلرجال قوامون علا«آیه  ازجمله مجید،  برخی آیات قرآن ازناصوابي تفسیري ها برداشت

که ذیل آن مردساالري و  3»والهم بما فضل اهللا بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امالنساء
ي ها لغزشجمله این سنخ  ، ازنتیجه گرفته شده استبه اشتباه  به زنان توجهی اسالم یب

نه زن در ، مربوط به زن در مقابل شوهر است یادشدهآیه که بدیهی است . تفسیري است
قیمومیت ، ثاً وظیفه است؛ ثال مصداقبلکهنبوده، قیمومیت معیار فضیلت ، مقابل مرد؛ ثانیاً

 و  گاهی زن قیم مردي کها گونه به قیم بودن زن و مرد در قبال اصول خانواده است؛ناظر به 
                                                

 .»مرگ نماز و تمام عبادات من و زندگی و «: ؛ بگو)161:انعام. (»قل ان صالتی و نسکی و محیاي و مماتی هللا رب العالمین
.من، همه براي خداوند پروردگار جهانیان است

 .»فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اهللا آلتی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا ذلک الدین قیم و لکن اکثر الناس ال یعلمون« .
و  بر آن آفریده ها را این فطرتی است که خداوند، انسان. پس روي خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن). 30: روم(

.دانند دگرگونی در آفرینش الهی نیست این است آیین استوار ولی اکثر مردم نمی
) .به دلیل آنکه از ] نیز[مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتري داده و ). 34:نساء

 .کنند  خرج میاموالشان
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در اصول خانوادگی بسیاري از مسائل عوض سان،   است، بدینمرد قیم زندر مواردي، 
  ).393:1382، جوادي آملی(شود  یم

وحی ، جهی فطرت سه و مؤید این معناست که این بخش از مباحث نظرييبند جمع
 را  جدید فلسفیيها جنبش حاصل ازاز اندیشه مدرنِ ، وجه افتراق اندیشه دینی، روح و

توجهی  یب خانوادگی موجود متأثر از هاي یبآسبسیاري از ، ؛ بر این اساسدهد یمتشکیل 
روانی و عملی برآمده از فطرت محقَق ،  به اقتضائات نظريکنشگران و ساختارهاي اجتماعی

منطبق با معنایی که مورد ت،  فطر لوازم پاسداشتاین است کهانتظار بر این مبنا، . اند گشته
 منتهی شود؛ مفروض به ها انسانبه ایجاد و گسترش وحدت روحی ، اشاره قرار گرفت

، جهانی  اینيها تالشموضوعیت یافتن  مشروط، تحقق فردیتِ، مالحظه اقتضائات یاد شده
 عاري از فردگرایی افراطی امري دور روابط در ها آنشدن   واقع،و سرانجام ذیل حقیقت واحد

با عنوان  در مناسبات زناشویی یادشده ، از حالت آرمانیقرآن مجید. از ذهن نخواهد بود
 و آید یم الهی به شمار يها نشانهمودت بین زن و شوهر از .  یاد نموده است1رحمت و مودت

، برخالف روابط اجتماعی، شد که رابطه زناشوییممکن است به این حقیقت اشاره داشته با
 تضادها و با وجود است که تداوم رابطه را دهنده انسجام و بخش وحدتدربردارنده عاملی 
روشن است که  ).91:1385، بستان(کند  یم زن و شوهر تضمین يها علقهاختالف منافع و 

 خانوادگی به میزان يها یبآسوقوع ،  زوجیندر میان از وحدت نوعمتعاقب تثبیت این 
  .گذارد یم کاهش رو به اي مالحظه قابل

 کاهش  اندیشه دینی درهبازدارندادامه مباحث نظري پژوهش، ناظر به نقش 
 مشخص به دنبال طور در اینجا، به . است اجتماعییتواقع یک مثابه ، به خانوادههاي یبآس

 غیر  اجتماعی و فرهنگیِ فراگیري ساختارهاي کالنبا وجودطرح این گزاره هستیم که 
 ین، وجودچن هم،  از سوي یکدیگرها آن بازتولید متقابل  وهمسو با اقتضائات اندیشه وحیانی
 نسبت به  و بازاندیشانهاتخاذ رویکرد تأملی، اما، یادشدهپیامدهاي برآمده از ساختارهاي 

 را در بدیلی یب نقش تواند یم،  اندیشه دینیمحکمات ، بر پایه سکوالرباورها و مناسبات
 .در شرایط فعلی ایفاء نماید،  خانوادههاي یبآسکاهش 

                                                
 .»ها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون م ازواجاً لتسکنوا الیو من آیاته ان خلق لکم من انفسک« .
او آن است که براي شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با ) لطف(و باز یکی از آیات ). 21:روم(

) از علم و حکمت حق(اي  ر نیز براي مردم بافکرت ادلهدر این ام. هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود
 .آشکار است
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توان  یمبهتر  منبع فرهنگی مثابه بهنظریه دین  را با عطف به مطرح شدهادعاي 
دین عبارت از نظامی از نمادهاي عمل کننده ، 1گیرتزکیلفورد  ازنظر. مستند و مدلل نمود

باعث ایجاد روحیات و ،  از واقعیتمندييا هالهاست که وسیله صورتبندي مفاهیم در 
اندیشه دینی ). 341:1385، پالس(گردد  یم ها انسانفراگیر و پایدار در ،  قدرتمندهاي یزهانگ

و در ارتباط با مناسبات  به لحاظ تاریخی. اند بودهمتضمن ظهور انواع نهادهاي مذهبی 
 به ویژگی و کیفیت روابط یهد شکل نقش محوري را در ،نهادهاي دینی، خانواده و زناشویی

مذهب از طریق ارائه و . اند نموده با یکدیگر ایفاء ]، زوجین و فرزندان [ والدین2صمیمی
 طور به ، اجتماعیهاي یتحماهنجارها و ،  ناظر به روابطيها ارزش از يا گستردهتأمین طیف 

 از مذهب ي متأثرها یتحماهنجارها و . دهد یممستقیم کیفیت زناشویی را تحت تأثیر قرار 
 ارتقاء و تشویق زوجین نسبت به اتخاذ نگاه مثبت نسبت به زمان، موجب هم طور بهنیز 

زناشویی  با مناسبات آور در نسبت یانزنامتناسب و روابط زناشویی و امتناع از هر گونه رفتار 
  .)Wolfinger et al, 2008: 1311, 2014: 516(گردند  یم و ازدواج

حقیقت هستی حصر در ماده ،  اسالم، از نگاه مشخصطور بهو  وحیدي ادیان تاز منظر
و سایر  قائل به وجود غایت براي هستیچنین،  ، هم؛ دین اسالمنداردو امر محسوس 

 گوناگون آن هاي یدهپدبراي هستی و ،  دینیيها آموزهحسب ، ؛ در واقعباشد یممخلوقات 
 دیگراز ، بعالوه. ه خداوند است که مستند به حکمت بالغشود یمنوعی معنا اراده 

 ، پذیري رفتاربینی یشپارتقاء قابلیت ،  دینیيها آموزهکارکردهاي اصلی باور مؤمنانه به 
 در تثبیت و تحکیم مبانی خانواده مفید به فایده واقع تواند یمنسبت به یکدیگر است که 

  انجام فعلو استنکاف از یک فعل مجاز به انجام،  مؤمنانههاي باورمؤمنان، به اعتبار. گردد
 و با صرف نظر از تطبیق روشمندِ شخصییر غ يها برداشتو   استناد تلقیاتدیگر، به

متأثر از باورهاي ، در واقع. 3نیستندي فردي و جمعی خود با موازین مشخص، ها کنش
 شوند و بدین ترتیب، یم واقع مستندِ رفتار،  و هنجارهاي دینیها ارزش، ها آموزش، مؤمنانه

 بهترین وجه ممکن ، به زوجین در نسبت با یکدیگريها کنش پذیري بینی یشپ باعث
 .گردند یم

                                                
1. Clifford Geertz 
2. Intimate relationships 

 .» و ما کان لمؤمن و ال مؤمنه اذا قضی اهللا و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص اهللا و رسوله فقد ضل
زن با ایمانی حقّ ندارند هنگامی که خدا و رسولش امري را مقرّر کنند، از سوي خود و هیچ مرد و ). 36:احزاب. (»ضالً مبینا

 .امر دیگري را اختیار کنند و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی نماید، پس بدون شک به گمراهی آشکاري گرفتار شده است
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چنین،   و همعنصر باور بیانگر میزان اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقی و اجتماعی
به نظر . هاست آن و هنجارهاي اخالقی جامعه و وفاداري وي به ها ارزش او نسبت به تعهد

 جدي این باور را داشته باشد که درگیر شدن در يا گونهاگر فردي به  ،1هیریشیتراویس 
 دور از  امريبراي او مشارکت در آن رفتارها،  کار درستی نیست، خاص از رفتارییها صورت

کسانی که اعتقاد و وفاداري ضعیفی نسبت به هنجارهاي ، در مقابل. تصور خواهد بود
 داشته باشند و ها آنیل بیشتري به نادیده گرفتن ممکن است تما، اخالقی و اجتماعی دارند

تأکید اندیشه دینی بر ). 393:1385، سلیمی و داوري(د نماینمبادرت به کجروي  بیشتر
 ز کارکردهاي، او باالتر انگاشتن باور از مرتبه دانستن مرادف دانستن آن با ایمان، مفهوم باور

ي ها کنشترغیب مؤمنانه زوجین به انجام  منحصر بفرد اندیشه دینی در مثبت، بازدارنده و
  .است خانواده تثبیت، تحکیم و تعالی با همسو

مفاهیم مربوط به جهان قرار سو،  یک نظام فرهنگی بدین معناست که در مثابه بهدین 
 هدایت شده به وسیله هاي یزهانگ از روحیات و يا مجموعه،  دیگرسويو در  دارند

 روي هم رفته در کانون دین قرار دارند و با ارجاع به د شدهعناصر یا . اخالقیهاي آل یدها
 مفهومی و تمایالت رفتاري خالصه هاي یدها به عطفیعنی با ، 3 و خُلقیات2ینیب جهان

 هاي آل یدها  وینیب جهان،  باورگانه سهطبیعی است مقوالت ). 345:1385، پالس(شوند  یم
 را همتایی یب نقش توانند یمگیرند،  یمقرار اخالقی که در تلقی فرهنگی از دین مورد توجه 

با هدف محوریت بخشیدن ها،  ییناروامواجهه معقول با ،  زناشویی و نیزيآور تابدر افزایش 
 با این )ص(بیان رسول خدا  از باب مثال، .به نگهداشت و ارتقاء کانون خانواده ایفاء نمایند

را براي آن مرد  صبر ایوب معادل با شکیبایی مرد بر بد اخالقی همسرش پاداش کهمضمون 
که ینی، ب جهان نوعی از مثابه ، بهصرفاً با اتکال به باورمندي به امر ماوراء، 4 داردهمراهبه 

 .گردد یم یرپذ فهمگذارد،  یمکارکردهاي مثبت فراوانی را در تثبیت خانواده از خود بر جاي 
و آن را   ذیل را پیشنهادمفهومیل مد،  نویسندگان مقالهنظريمباحث مجموع  عنایت به با

  .دهند یمدر قالب فرضیات پژوهشی مورد آزمون تجربی قرار 

                                                
1.Travis Hirshi 
2. worldview 
3. ethos 

 .253:1391 جوادي آملی، ، به نقل از287.ثواب االعمال، ص( ،  
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 قرآنی يها آموزه گرایش به و مشترك زندگی از رضایت میزان بین رسد یم نظر به .1
 معناداري بطهرا بندرعباس شهر زوجین میان در زناشویی و روابط خانواده مناسبات به معطوف

 .)اصلی فرضیه. (دارد وجود

 مناسبات به معطوف قرآنی يها آموزه گرایش به و عاطفی مناسبات بین رسد یم نظر به .2

 .دارد وجود معناداري رابطه بندرعباس شهر زوجین میان در زناشویی و روابط خانواده

 هب معطوف قرآنی يها آموزه گرایش به و جنسی مناسبات بین رسد یم نظر به .3

  .دارد وجود معناداري رابطه بندرعباس شهر زوجین میان در زناشویی و روابط خانواده مناسبات
 به معطوف قرآنی يها آموزه گرایش به و زوجین ناسازگاري بین رسد یم نظر به .4

  .دارد وجود معناداري رابطه بندرعباس شهر زوجین میان در زناشویی و روابط خانواده مناسبات
 به معطوف قرآنی يها آموزه گرایش به وت معنایابی جنسی بین رسد یم نظر به .5

  .دارد وجود معناداري تفاوت بندرعباس شهر زوجین میان در زناشویی و روابط خانواده مناسبات
  

  روش تحقیق
 شده انجام از فرضیات يا مجموعه در قالب ارائه  وپژوهش با استفاده از راهبرد قیاسیاین 
زوجین شهر ،  پژوهشجامعه آماري.  و از نوع پیمایشی استتوصیفی، روش تحقیق. است

  مدل نظري تحقیق-1شکل 

 هاي  آموزهگرایش به

 به معطوف قرآنی

و  خانواده مناسبات
 زناشویی روابط

  
 زندگی از یترضا

  
 مناسبات جنسی

  
 مناسبات عاطفی

  
 معنایابی جنسیت
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، در محاسبه حجم نمونه، جهین نتیدن به بهتری رسيبرا. هستند 1395بندرعباس در سال 
 d = 05/0 و t = 96/1 و 05/0 ي و خطا95/0نان یسطح اطم، 5/0 یعنی pو  qباالترین حد 

ش یبه منظور افزا. گردیدبرآورد  نفر 385حجم نمونه ، اساساین  بر .شددر نظر گرفته 
 با استفاده از پرسشنامه گردآوري ها داده .ارتقاء داده شدنفر  400نمونه به افراد ، دقت
و لحاظ نقطه   حوزه مطالعات خانوادهنظران صاحببا طی مشورت ، روایی پرسشنامه. اند شده

دف آگاهی از با ه.  مورد توجه قرار گرفته استها آن اصالحی هاينظرات و پیشنهاد
 جامعه آماري توزیعافراد  نفر از 40به صورت تصادفی بین  احتمالی، پرسشنامه هاي یکاست

ضریب آلفاي ، و در نهایت  حذفها یهگو تعدادي از SPSSافزار  به نرم ها دادهو پس از ورود 
 قرآنیِ يها آموزهمیزان گرایش به : پژوهش بدین شرح بدست آمدي ها شاخصکرونباخ 
با ، مناسبات عاطفی، )0 /72(،  گویه سازنده15با ، » به مناسبات خانواده و زناشوییمعطوف

 10با ، ناسازگاري زناشویی، )0 /54(،  گویه14با ، مناسبات جنسی، )0 /71(،  گویه15
  با استفادهها داده  کمیتحلیل). 0 /80(،  گویه15با ، »معنایابی جنسیت«و ، )0 /85(، گویه

درصد و ، فراوانی، توصیفی آمار در . به انجام رسیده استاستنباطی  واز آمار توصیفی
روش همبستگی پیرسون مورد آزمون  از  با استفادهها یهفرض، و در آمار استنباطی میانگین

  .اند گرفتهقرار 
  

   پژوهشيها افتهی
  .شود یمبه شرح زیر گزارش  توصیفی پژوهش هاي ین یافتهتر مهم

  تحصیالت و درآمد، سن، حسب متغیر جنسفراوانی پاسخگویان بر 
 پاسخگویان بر مبناي شناختی یتجمع و اي ینهزم توصیفی وضعیت انداز چشم

% 8/39؛ بدین ترتیب استمیزان تحصیالت و میزان درآمد ، گروه سنی، متغیرهاي جنس
 241(؛ دهند یمپاسخگویان را مردان تشکیل  %3/60. زن هستند)  نفر159(پاسخگویان 

 درصد 8/53،  در نسبت با گروه سنی.فراوانی مردان بیشتر از زنان است، بدین ترتیب). نفر
،  سال30 تا 26 یدر گروه سن)  نفر75 (%8/18،  سال25 تا 19 یدر گروه سن)  نفر215(
،  سال40 تا 36در گروه سنی )  نفر33 (%3/8،  سال35 تا 31 یدر گروه سن)  نفر39 (8/9%
 تا 46در گروه سنی )  نفر22( %5/5،  سال و سرانجام45 تا 40 یسندر گروه )  نفر16 (4%

بیشترین فراوانی پاسخگویان مربوط به شود،  یم که مالحظه گونه همان.  سال قرار دارند50
  .باشد یم سال 50-46 سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی 25- 19گروه سنی 
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  ي و دموگرافیکا هنیزممتغیرهاي  توزیع پاسخگویان بر حسب -1 جدول
  )تومان (میزان درآمد  تحصیالت  سن  جنس

 درصد تعداد  سطح درصد فراوانی  رده سنی درصدفراوانی  مقوله
گروه 

  درآمدي
 درصد تعداد

46-50  22 5/5 

40-45  16 4 
 8/77 311  دانشگاهی

3000000 
  و باالتر

39 8/9 
 زن

 
159 8/39 

 3/17 69 دیپلم 3/8 33  36-40
200000-

2999000  64 16 

 8/1 7  زیر دیپلم 8/9 39  31-35
100000-

1999000 
114 5/28 

26-30  75 8/18 
 3/60 241 مرد

19-25  215 8/53 
 3/3  13  سواد یب

500000-
999000  

183  8/45  

 100 400  جمع 100 400  جمع 100 400  جمع 100 400  جمع

  
 نفر 69تحصیالت . دارنددانشگاهی تحصیالت ) %8/77( نفر 311،  تحصیالتنظر از

) %3/3(نفر  13. دیپلم دارند تحصیالت زیر) %8/1( نفر 7. در سطح دیپلم است، )3/17%(
 سطح تحصیالت مربوط به نظر ازبیشترین فراوانی پاسخگویان سان،  ینبد . هستندسواد یب

نی را به خود کمترین فراواسواد،  یبپاسخگویان . برخورداران از تحصیالت دانشگاهی است
) %8/45( نفر 183 گفت توان یم، در توصیف وضعیت درآمدي پاسخگویان. اند دادهاختصاص 

 1از درآمد ماهیانه ) %8/45( نفر 114. دارند  هزار تومان999 الی هزار 500درآمد ماهیانه 
 2بین ) %16( نفر 64درآمد ماهیانه .  برخوردار هستند هزار تومان999 میلیون و 1 الی
% 8/9که ،  نفر از پاسخگویان39درآمد ماهیانه .  است هزار تومان999 میلیون و 2تا لیون می

بر این . باشد یم میلیون تومان و باالتر در ماه 3، اند دادهکل پاسخگویان را به خود اختصاص 
. نه هزار تومان است و درآمد بیشتر پاسخگویان بین پانصد هزار تا نهصد و نود، اساس

  .دارندرا کمترین فراوانی ،  میلیون تومان و باالتر3ن از درآمد برخوردارا
  

   پاسخگویان بر حسب متغیر جنسي سنی، سطح تحصیالت و میزان درآمدها گروهفراوانی 
و  به دو گروه زنان و مردان تفکیک، پاسخگویان بر اساس متغیر جنس، بخشاین  در 

در ) 2جدول (. اند شدهب آن گزارش بر حس،  و جمعیتیاي ینهزمسپس فراوانی متغیرهاي 
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در ) %9/11(  نفر19 سال قرار دارند؛ 25- 19در گروه سنی ) %4/70(نفر  112، میان زنان
نفر  11،  سال35- 31در گروه سنی ) %3/6( نفر 10؛ اند شده سال واقع 30- 26گروه سنی 

نفر  4و ،  سال45- 40در گروه سنی ) %9/1(نفر  3،  سال40- 36در گروه سنی ) 9/6%(
در گروه ) %7/42(نفر  103، در میان مردان.  سال قرار دارند50-46در گروه سنی ) 5/2%(

در گروه ) %12(نفر  29،  سال30-26در گروه سنی ) %2/23(نفر  56،  سال25-19سنی 
در گروه ) %4/5(نفر  13،  سال40- 36 در گروه سنی )%1/9(نفر  22،  سال35-31سنی 

، بدین ترتیب.  سال قرار دارند50- 46در گروه سنی ) %5/7(ر نف 18و ،  سال45- 40 یسن
 و کمترین  سال25- 19بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی ، در میان مردان و زنان

  . است سال50-46فراوانی مربوط به گروه سنی 
از ) %1/15(نفر  24. تحصیالت دانشگاهی دارند) %1/81(نفر  129، در میان زنان

) %5/2(نفر  2. باشند یمدیپلم برخوردار  از تحصیالت زیر) %3/1(نفر  2 و تحصیالت دیپلم
برخوردار از تحصیالت دانشگاهی ) %5/75(نفر  182، در میان مردان، بعالوه.  هستندسواد یب

 9دیپلم و  تحصیالت زیر) %1/2( نفر 5، داراي تحصیالت دیپلم) %7/18(نفر  45. هستند
بیشترین فراوانی مربوط به ، در هر دو گروه جنسیتیسان،  ینبد . هستندسواد یب) %7/3(نفر 

  . استسواد یبو کمترین فراوانی مربوط به افراد  افراد برخوردار از تحصیالت دانشگاهی
  هـزار تومـان  999 تا 500در گروه درآمدي   %) 5/53(نفر   85سرانجام، در میان زنان،     

 قـرار   هـزار تومـان  999 میلیـون و  1 تـا  1در گروه درآمدي %) 7/27(نفر   44 ،اند  شدهواقع  
  و برخوردار هـستند   هزار تومان  999 میلیون و    2 تا 2از درآمد بین    %) 7/10(نفر   17 ،دارند

 98ین، در میان مردان، چن هم.  هستند میلیون تومان و باالتر3داراي درآمد %) 2/8(نفر  13
در %) 29( نفـر  70 ،انـد   شـده   واقـع   هزار تومان  999 تا 500در گروه درآمدي    %) 7/40(نفر  

از درآمد بـین    %) 5/19(نفر   47 ، قرار دارند   هزار تومان  999میلیون و    1تا   1گروه درآمدي   
 3داراي درآمـد  %) 8/10(نفـر   26  و برخـوردار هـستند   هـزار تومـان  999 میلیون و   2 تا 2

 زنـان، بیـشترین   با این توضیح، در میان مردان و نیز در میان.  هستندمیلیون تومان و باالتر  
فراوانی مربوط به گروه     ، و کمترین   هزار تومان  999 تا 500فراوانی مربوط به گروه درآمدي      

  . است میلیون تومان و باالتر3درآمدي 
  
  



 
 
 
 
 
 
 

  1397، پاییز 82شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     114  

   پاسخگویان بر حسب متغیر جنس، تحصیالت و درآمدتوزیع گروه سنی -2 جدول
  )تومان(میزان درآمد   میزان تحصیالت  سن

رده   جنس
  سنی

 درصد تعداد سطح درصد عدادت
گروه 

  درآمدي
 درصد تعداد

46-50  4 5/2 

40-45  3 9/1 
 1/81 129 دانشگاهی

3000000 
  و باالتر

13 2/8 

 1/15 24 دیپلم 9/6 11  36-40
200000-

2999000  
17 7/10 

 3/1 2  زیر دیپلم 3/6 10  31-35
100000-

1999000 
44 7/27 

26-30  19 9/11 

19-25  112 4/70 
 5/2 4 بی سواد

500000-
999000 

85 5/53 

  زن

 100 159  جمع  100  159  جمع  100  159  جمع

رده 
  سنی

 درصد تعداد سطح درصد تعداد
گروه 

  درآمدي
 درصد تعداد

46-50  18 5/7 

40-45  13 4/5 
 5/75 182 دانشگاهی

3000000 
 8/10 26  و باالتر

 7/18 45 دیپلم 1/9 22  36-40
200000-

2999000  
47 5/19 

 1/2 5  زیر دیپلم 12 29  31-35
100000-

1999000 
70 29 

26-30  56 2/23 

19-25  103 7/42 
 7/3 9 بی سواد

500000-
999000 

98 7/40 

مقوله
  

  مرد

 100 241  جمع  100  241  جمع  100  241  جمع

  
   تحقیقيها شاخصه  شديبند رتبهفراوانی پاسخگویان بر حسب مقادیر 

 شاخص مطالعه شده در این پژوهش به 6هاي توصیفی، فراوانی  در ادامه گزارش یافته
در مورد شاخص گرایش . شود یمي شده در سه سطح باال، متوسط و کم آورده بند رتبهصورت 

 ، بیشترین فراوانی مربوط بهزناشویی و روابط خانواده مناسبات به معطوف قرآنی يها آموزهبه 
 130%). 8/64 نفر، 259(ي قرآنی برخوردار هستند ها آموزهافرادي است که از گرایش باال به 

داراي گرایش پایین %) 8/2( نفر، 11گرایش متوسط در این باره دارند؛ سرانجام، %) 5/32(نفر، 
  .باشند یمي قرآنی معطوف به خانواده و مناسبات زناشویی ها آموزهنسبت به 
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مناسبات ، مناسبات عاطفیي ها شاخص حاصل تجمیع دگیرضایت از زن شاخص
از ) %3/82(،  نفر329، با این توضیح. معنایابی جنسیت است و 1ناسازگاري زناشویی، جنسی

سطح متوسط رضایت از ) %8/16(،  نفر67. سطح باالي رضایت از زندگی برخوردار هستند
 ناسازگاري برخوردار ازافراد . ارندسطح پایین رضایت از زندگی د) %1(،  نفر4  وزندگی دارند

) %3/37(،  نفر149). %8/54،  نفر219(، داراي بیشترین فراوانی هستند زناشویی پایین
داراي ) %8(،  نفر از پاسخگویان32سرانجام این که . دارند  متوسطناسازگاري زناشویی

  .باشند یمناسازگاري زناشویی باال 
تقریباً اسالمی و ،  جنسیت به وجوه اسالمیمعنایابیشاخص با یادآوري سطح بندي 

بیشترین فراوانی مربوط به افرادي است که معناي اسالمی از جنسیت اراده ، غیر اسالمی
از پاسخگویان معناي تقریباً اسالمی را ،  نفر259). %3/33،  نفر133 ()%8/64( ؛اند کرده

معناي غیر ) %2(، سخگویان نفر از پا8سرانجام این که . اند گرفتهبراي جنسیت در نظر 
 مناسبات عاطفی يها شاخص شده يبند رتبهمقادیر . اند گرفتهاسالمی براي جنسیت در نظر 

  .باشد یم قابل برداشت 3و مناسبات جنسی با رجوع به جدول 
  

   پژوهش بر حسب سطح ترتیبیگانه ششي ها شاخصي توصیفی ها آماره -3جدول 
 .ي قرآنیها آموزه ایش بهگر  رضایت از زندگی  مناسبات عاطفی

  سطح  فراوانی  درصد  سطح  فراوانی  درصد  سطح  فراوانی  درصد
  باال 259  8/64  باال  329  3/82  باال  308  77

 متوسط 130  5/32 متوسط  67  8/16 متوسط  86  5/21

 پایین 11  8/2 پایین  4  1 پایین  6  5/1

  جمع 400 100  جمع 400 100  جمع 400 100
  مناسبات جنسی  گاري زناشویینازساز  معنایابی جنسیت

  سطح  فراوانی  درصد  سطح  فراوانی  درصد  نوع  فراوانی  درصد

  باال  264  66  باال  32  8  اسالمی  133  3/33
  متوسط  130  5/32  متوسط  149  3/37  تقریباً اسالمی  259  8/64

  پایین  6  5/1  پایین  219  8/54  غیر اسالمی  8  2
  جمع  400  100  جمع  400  100  جمع  400  100

  
                                                

- هاي سازنده شاخص ناسازگاري زناشویی در جهت معکوس  طی فرایند ساخت شاخص رضایت از زندگی، معرف
 .اند کدگذاري مجدد شده
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   پژوهشگانه شش يها شاخصانگین می
به صورت کلی و به ، ها شاخصناظر به گزارش میانگین ،  توصیفیهاي یافتهآخرین بخش 

 یقرآن يها آموزه شاخص گرایش به میانگین کلی .هاست آن سازنده هاي یهگوتفکیک 
ن کلی میانگی. است) %77(، 5 از 85/3 برابر با ییزناشو و روابط خانواده مناسبات به معطوف

 برابر با مناسبات جنسیشاخص ، )%2/81(، 5 از 06/4برابر با مناسبات عاطفی، شاخص 
و شاخص معنایابی ) %4/47 (5 از 37/2ناسازگاري زناشویی، شاخص ، )%2/77 (5 از 86/3

 از 1/76( برابر با رضایت از زندگیشاخص میانگین کلی . باشد یم) %70 (5 از 5/3جنسیت 
به  سازنده هر کدام هاي یهگوبه تفکیک ،  مطالعه شدهيها شاخص میانگین. است) 100

  .شرح زیر است
  

 قرآنی معطوف به مناسبات خانواده و روابط يها میزان گرایش به آموزه میانگین شاخص -4جدول 
  ي سازندهها هیگو به تفکیک زناشویی

  میانگین  میانگین
100  5  

  گویه شرح
100  5  

 گویه شرح

4/77 87/3 
منزله عامل امنیت و آرامش  ي بهدیندار

 زوجین
2/82  11/4  

 خوش، رفتاري  خوشعبادت بودن

 تمام در همسربا  مداراي و کالمی

  آسمانی شرایع

4/77 87/3 

حفاظت خانواده از گرفتاري آتش دوزخ از 
طریق تأمین نیازهاي دینی خانواده خود 

 عنوان وظیفه مردان با ایمان به

6/81 08/4 
منزله مقدمه اصلی  هتعیین خانواده ب

 طهارت نسل انسان از طرف خداوند

4/77 87/3 
قداست و منزلت خاص خانواده ازنظر اسالم و 

 ي آن با سایر نهادهاي دیگرریناپذ اسیق
 مثابه اساس نظام خلقت زوجیت به 03/4 6/80

8/76 84/3 
مثابه معبد و مکتب بندگی جهت  خانواده به

 وصول اعضاي آن به حیات طیبه
6/80 03/4 

میثاق  اهمیت بنیادین پیوند زناشویی و
 غلیظ خوانده شده آن از طرف خداوند

 03/4 6/80  دینیيها ارزشرعایت با تحکیم خانواده  73/3 6/74
 خانواده از جایگاه محوري و کلیدي

 منظر قرآن مجید

73 65/3 
 به وسیله  به نماز و قرآن خواندن شدنوادار

 همسرم
79 95/3 

نگناهاي مادي زندگی با رهایش از ن
 توکل به خدا

8/78 94/3 
مثابه دو زیریناي  اخالق و حقوق، به

 28/3 5/65  ساختار خانواده آرمانی از منظر قرآن

ي پاسداشت حقوق همسر و ریناپذ نیتضم
ادامه زندگی مشترك در صورت عدم 

 87/3 4/77 پایبندي زوجین به دین
أکید منزله مؤسس خانواده و ت خداوند به 

حضرتش به طهارت، تعالی و پایداري آن
 میانگین کل شاخص 85/3 77
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 مناسبات به معطوف قرآنی يها آموزه هاي سازنده شاخص گرایش به یهگودر میان 

 خوش، رفتاري  خوشعبادت بودن بیشترین میانگین متعلق به گویه زناشویی و روابط خانواده

و کمترین %) 2/82 (5 از 11/4، به میزان سمانیآ شرایع تمام در همسربا  مداراي و کالمی
ناپذیري پاسداشت حقوق همسر و ادامه زندگی مشترك در  ینتضممیانگین مربوط به گویه 

میانگین دیگر . است%) 5/65 (5 از 28/3صورت عدم پایبندي زوجین به دین، به میزان 
  .اند شده واقع هاي سازنده این شاخص در بازه میان بیشینه و کمینه یاد شده یهگو

 مناسبات عاطفی سازنده شاخص هاي یهگودر مورد شود،  یم که مالحظه گونه همان
به میزان ، رشد خانواده عامل دوام و منزله به يورز عاطفهبیشترین میانگین مربوط به گویه 

نبود به دنبال فعالیت و معاش و کمترین میانگین متعلق به گویه کاهش ) %89 (5 از 45/4
 ازشاخص این  سازنده هاي یهگو سایراست؛ ) %2/71 (5 از 56/3برابر با ، ر خانوادهمحبت د

  .قرار دارند میانگین در بازه میان بیشینه و کمینه یاد شده نظر
  

  ي سازندهها هیگو میانگین شاخص مناسبات عاطفی به تفکیک -5جدول 
  میانگین  میانگین

100  5  
 گویه شرح

100  5  
 گویه شرح

8/80 04/4 
 خانواده در پی فقدانفروپاشی 

  آنعشق و محبت بین اعضاي
89 45/4 

رشد  عامل دوام ومنزله  به يورز عاطفه
 خانواده

6/80 03/4 

آرامش در تأکید قرآن بر پایایی 
 ذیل وجود زوجینمناسبات 

 مودت

6/86 33/4 
در پی  و فرزندان زوجین  میانفضاي سالم

 روابط عاطفی

6/77 88/3 
ي ورز محبتدن و عاشق همسر بو

 به او
86 30/4 

محوریت روابط عاطفی در تکوین مناسبات 
 نگرانه یحام

6/77 88/3 
عامل تالش و رشادت خانواده 

 سعادت و بدبختی جامعه
4/85 27/4 

ي پندار مکملدر گرو آرامش بخشی ازدواج 
 زوجین

8/75 79/3 
 روابط عاطفی و فضاي تأثیرپذیري

 یاتاز معنو خانواده یشناخت روان
2/84 21/4 

عامل انعقاد  زوجین  بینعشق و مودت
 ها آناحسان میان 

2/75 76/3 
نیاز به عاطفه و همراهی دیگران 

  ازدواجگرایش بهعامل 
4/83 17/4 

در سایه محبت و پایداري و برقراري خانواده 
 رحمت

83 15/4 
 اظهار عشق در پرتو زوجینپیوند م استحکا

 متقابل اعضاي خانواده
2/71 56/3 

به دنبال فعالیت و معاش کاهش 
 نبود محبت در خانواده

8/82 14/4 
نبود محبت در ، متعاقب شادابیاضمحالل 

 زندگی مشترك

 میانگین کل شاخص 06/4 2/81
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 بیشترین میانگین مربوط به گویه ،مناسبات جنسی سازنده شاخص هاي یهگودر میان 
و ) %8/84 (5از  24/4به میزان ، ین زننمادي از بهترحیا در خلوت جنسی کنارگذاري 

 به دلیل مشکالت در روابط ها طالقبسیاري از کمترین میانگین متعلق به گویه وقوع 
شاخص در این  سازنده هاي یهگواست؛ میانگین سایر ) %4/71 (5 از 57/3برابر با ، جنسی

  . قرار داردیادشدهبازه میان بیشینه و کمینه 
  

  ي سازندهها هیگومناسبات جنسی به تفکیک  میانگین شاخص -6جدول 
  میانگین  میانگین

100  5  
  گویه شرح

100  5  
 گویه شرح

4/75 77/3 

افسردگی، افزایش احتمال روابط 
مشروع یا نامشروع با دیگران، تمایل 

ناکامی جنسی از آثار مهم به اعتیاد 
 مردان

8/84 24/4 
نمادي از حیا در خلوت جنسی کنارگذاري 

 بهترین زن

4/74 72/3 
از وسواس و   دوريدعوت اسالم به

 جا غیرت بی
4/84 22/4 

مندانه در  روابط جنسی رضایت تأثیر زیاد
 زوجینشادابی 

740 70/3 
در پی لغزش جنسی احتمال 

 آراستگی در برابر همسرنا
6/81 08/4 

روابط کاهش لذت ارتباط با همسر در پی 
 نامشروع جنسی

8/73 69/3 
 ایش فقط براي همسر آرانجام بهترین

 و در حضور او
6/80 03/4  

 زوجین در مناسبات جنسی رابطهتأثیرگذاري 
 زناشویی

6/72 63/3 
 ، اولین گامِ تأمینآرایش براي شوهر

 نیازهاي جنسی زوجین
80 4 

هاي   مسئولیتمثابه یکی از  بهتمکین جنسی
  زناشویی مناسباتزن در

6/72 63/3 
ساد فاز عوامل  سن ازدواج افزایش

 جنسی
2/79 96/3 

 عاملمندانه  روابط جنسی رضایت
 ی میان زوجیننیآفر محبت

4/71 57/3 
 به دلیل ها طالقبسیاري از وقوع 

 مشکالت در روابط جنسی
2/77 86/3 

 حسب  زوجین در روابطضرورت حیا
  اسالمیيها آموزه

 میانگین کل شاخص 86/3 2/77
  

بیشترین . آورده شده است اشوییناسازگاري زن میانگین شاخص) 7(در جدول 
 5 از 75/2به میزان ، ارضا کننده نبودن رابطه جنسی با همسر میانگین مربوط به گویه

، به  در مقابل دیگراناش خانوادهو کمترین میانگین متعلق به گویه تحقیر همسرم و ) 55%(
یانگین در بازه  منظر ازشاخص این  سازنده هاي یهگواست؛ سایر ) %4/40 (5 از 02/2 میزان

  .میان بیشینه و کمینه یاد شده قرار دارند
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  ي سازندهها هیگو میانگین شاخص ناسازگاري زناشویی به تفکیک -7جدول 
  میانگین  میانگین

100  5  
 گویه شرح

100  5  
 گویه شرح

8/47 39/2 
تنبیه همسر با انجام ناقص امور محول 

 شده از سوي او
55 75/2 

طه جنسی ارضا کننده نبودن راب
 با همسر

8/46 34/2 
 شدن در مقابل همسر و حوصله یب

 ي اوها خواسته
6/54 73/2 

قطع ارتباط با خانواده همسر 
 هنگام نزاع

2/44 21/2 
تحقیر شدنم از سوي همسر در حضور 

 يپدرخانواده 
2/48 41/2 

مصرف درآمد همسر جهت 
 ي شخصیها خواسته

4/40 02/2 
نگام درخواست طالق از همسرم در ه

 بروز دعوا و مشاجره
2/48 41/2 

رنج بردن از تنهایی حتی در 
 حضور همسر

4/40 02/2 
 در مقابل اش خانوادهتحقیر همسرم و 

 دیگران
8/48 44/2 

قطع ارتباط با خانواده پدري 
 هنگام نزاع

 میانگین کل شاخص 37/2 4/47

  
شترین میانگین بی.  قابل مشاهده است8میانگین شاخص معنایابی جنسیت در جدول 

 5 از 11/4به میزان ،  در مقایسه با همسرانشانها خانممربوط به گویه احساساتی بودن 
برابر با ، و کمترین میانگین متعلق به گویه وجود استعدادهاي مشابه در زن و مرد) 2/82%(

 شاخص در بازه میان بیشینهاین  سازنده هاي یهگواست؛ میانگین سایر ) %4/57 (5 از 87/2
  .و کمینه یاد شده قرار دارند
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  ي سازندهها هیگو میانگین شاخص معنایابی جنسیت به تفکیک -8جدول 
  میانگین  میانگین

100  5  
 گویه شرح

100  5  
 گویه شرح

8/69 49/3 
زودگذر بودن احساسات زنان در 

 مقایسه با مردان
2/82 11/4 

 در مقایسه با ها خانماحساساتی بودن 
 همسرانشان

4/68 42/3 
مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماري 

  مقایسه با مرداندر
4/79 97/3 

فزونی رشد عضالنی و بدنی مردان در 
 قیاس با زنان

2/67 36/3 
 خودکشی مردان در تر خشنکیفیت 

 قیاس با زنان
8/76 84/3 

 بودن مردان در قیاس با تر خشن
 ظرافت بیشتر زنان

4/65 27/3 
ز مردان در  بودن متوسط مغتر بزرگ

 مقایسه با زنان
6/76 83/3 

مثابه تناسب، نه  تفاوت زن و مرد به
 وجود نقص

4/62 12/3 
کمتر بودن نرخ خودکشی در میان 

 زنان در مقایسه با مردان
8/73 69/3 

ي مردان به شکار در مقایسه مند عالقه
 با زنان

8/61 09/3 
امکان ایفاي وظایف یکسان از سوي 

 زن و مرد
6/72 63/3 

منزله  مثابه مظهر عقل، زن به مرد به
 تجلی عاطفه

 ي زن و مرد از حقوق یکسانمند بهره 62/3 4/72

4/57 87/2 
وجود استعدادهاي مشابه در زن و 

 57/3 4/71 مرد
اجتناب زنان از توسل به خشونت 

 درباره خود و دیگران

 میانگین کل شاخص 5/3 70

  
  آزمون فرضیات تحقیق

 يها آزمونبه استناد عدم معناداري نتایج حاصل از ، ها دادهمال بودن توزیع با توجه به نر
  جهت سنجش همبستگی از آزمون پارامتریک2 و شاپیرو ویلک1کولموگروف اسمیرنف

بدین .  است05/0 از کمتر يدار معنا سطح  در همه موارد)9 ( جدولبر اساس. شداستفاده 
 یقرآن يها آموزه گرایش به نیب رابطه وجود معد بر یمبن صفر هاي یهفرضتمام ، ترتیب

 فرضیات و رد دیگر پژوهش شاخص 5یی و زناشو و روابط خانواده مناسبات به معطوف

  .شوند یم دییتأ قیتحق
 شهر زوجین در میان رضایت از زندگیمیزان  دهد یمنتایج آزمون فرضیه اول نشان 

و  خانواده مناسبات به معطوف یقرآن يها آموزه  بهها آن گرایشافزایش  با بندرعباس متناسب
 دهنده نشان) 330/0 (پیرسون یهمبستگ بی ضر.بالعکس و یابد یمافزایش  ییزناشو روابط

                                                
1. Kolmogrov-Smirnov 
2. Shapiro-Wilk 
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در  یعاطف مناسباتنتایج آزمون فرضیه دوم به موجب  .است شدت متوسط با مستقیم رابطه
 به معطوف یقرآن يها آموزه  بهها آن گرایش افزایش با  متناسبمیان نمونه مورد مطالعه

 یهمبستگ بی ضر.بالعکس و گذارد یم افزایش به  روییزناشو و روابط خانواده مناسبات

نتایج آزمون بر پایه . دهد یمرا نشان شدت ضعیف  با مستقیم رابطهوجود ) 265/0 (پیرسون
 ها آن گرایش افزایش با  متناسبدر میان نمونه مورد مطالعه ، مناسبات جنسیفرضیه سوم

 و گذارد یم افزایش به  روییزناشو و روابط خانواده مناسبات به معطوف یقرآن يها آموزه به
 ضعیفشدت  با مستقیم رابطهبه معناي وجود ) 294/0 (پیرسون یهمبستگ بی ضر.بالعکس

 با زمان هم گفت توان یم، بر پایه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم. باره است ینادر 
 يها آموزه  بهها آندر میان نمونه مورد مطالعه، از شدت گرایش اري زناشویی افزایش ناسازگ

 بی ضر. و بالعکسشود یمکاسته  ییزناشو و روابط خانواده مناسبات به معطوف یقرآن

بر اساس  .دهد یمرا نشان  قويشدت  بامعکوس  رابطهوجود  )- 66/0 (پیرسون یهمبستگ
 با متناسب بندرعباس شهر در میان زوجینسیت معنایابی جن، نتایج آزمون فرضیه پنجم

 ییزناشو و روابط خانواده مناسبات به معطوف یقرآن يها آموزه  بهها آن گرایش افزایش
 رابطهحاکی از وجود ) 360/0 (پیرسون یهمبستگ بی ضر.بالعکس  وگردد یم تر یاسالم

  .باره است ینادر  ضعیفشدت  با مستقیم
  

  پژوهش هاي شاخص پیرسون ستگیهمب روابط  ماتریس-9 جدول

 متعیرهاي پژوهش
 مناسبات

 عاطفی

 مناسبات

 جنسی

 ناسازگاري

 زوجین

 یابیمعنا

 جنسیت

 رضایت

 زندگی از

گرایش به 
 ها آموزه

 مناسبات

 عاطفی

 همبستگی   ضریب

 پیرسون
1 496/0 123/0- 248/0 637/0 265/0 

 مناسبات

 جنسی

 همبستگی ضریب

 پیرسون
496/0 1 009/0- 328/0 532/0 294/0 

 ناسازگاري

 زوجین

 همبستگی ضریب

 پیرسون
123/0- 009/0- 1 0102/0 259/0 66/0- 

 یابیمعنا

 جنسیت

 همبستگی ضریب

 پیرسون
248/0 328/0 102/0 1  266/0 360/0 

 رضایت

 زندگی از

 همبستگی ضریب

 پیرسون
673/0 532/0 259/0- 360/0 1 330/0 

گرایش به 
 ها  آموزه

 همبستگی ضریب

 پیرسون
265/0 294/0 066/0- 266/0 330/0 1 

 . 01/0معناداري در سطح ،           . 05/0معناداري در سطح      (n=400)  
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  يریگ جهینتبحث و 
، خانمور، شناسان مردم،  در نیمه دوم قرن نوزدهمشناسانه جامعهاز زمان گسترش مطالعات 

 دین و پیرامون روابط و مناسبات میان  را مطالب فراوانیشناسان زبان و شناسان جامعه
هدف اصلی مطالعه حاضر اطالع از میزان ). 59:1380، واخ(اند  کردهخانواده گردآوري 

 قرآنیِ معطوف به مناسبات خانواده و روابط زناشویی در میان زوجین يها آموزهگرایش به 
  .وده استشهر بندرعباس ب

 قرآنیِ معطوف به مناسبات خانواده يها آموزهمیانگین گرایش به مطالعه، بر پایه نتایج 
یافته به خوبی جایگاه این . است %77  برابر بانمونه آماري مورد مطالعه  درو روابط زناشویی

 .دهد یم را نشان  شده به نگرش و رفتار افراد مطالعهیده جهت در دینی يها آموزهباالي 
ین، چن همو  مدرن - یگرایش را احتماالً بتوان ذیل دوگانه سنتاین بخشی از باال بودن 

 کانون اشاعه و هنجارفرستی منزله ، بهفاصله جغرافیایی منطقه مورد مطالعه از مرکز
ي ناظر ها ارزش، متأثر از تأخر در توسعه، نوار جنوبی کشوردر . ، تبیین کرد مدرنيها ارزش

 مطالعه مناطق .اند شده کمتر نهادینهتر،  یافته توسعهقایسه با دیگر مناطق در م، توسعهبه 
 تر اي یهحاش بومی و دینی طی رویارویی با پدیده توسعه غالباً يها ارزش دهد یم نشان اخیر

نظیر فردگرایی و سبک زندگی  جدید يها ارزشنهادینه شدن ، ؛ از سوي دیگراند گشته
از قبیل ،  خانوادههاي یبآسبا افزایش ، در بیشتر مواردتر،  یافته توسعهمصرفی در مناطق 

 و امثالهم همراه مناسبات خانوادگیعرفی شدن ،  معاشرت زن و مردنوین يها سبک، طالق
حداقل نسبت دین و توسعه،   دربارهي گفتمانی موجودها تخاصمصرف نظر از  .بوده است

در جهت  ، تساهل بیشتري رامر واقعدر مقام ایافتگی،  توسعهبدیهی قضیه این است که 
وي، فرهنگی و اجتماعی ،  گذشته تاریخیبادر مقایسه ، فردیت انسانبخشی به  یترسم

 در کاهش پایبندي انکارناپذیري؛ فردیت لجام گسیخته کارکرد منفی دامن زده است
، هیخیرخوا، گذشت، از قبیل صبر،  جایگاه خانواده دهنده مدرن به عناصر ارتقاءکنشگران

 يها شاخص میانگین باالي رسد یمبه نظر  .داشته استو غایت اندیشی داري  یشتنخو
و  )%2/77 (یجنس مناسبات، )%2/81 (یعاطفمناسبات ، )%1/76 (یزندگرضایت از 

) %4/47( ناسازگاري زناشویی شاخصو میانگین کمتر  )%70 (یتجنسمعنایابی اسالمی از 
 مدرن يها ارزش شدگی ینهنهاد  در و تأخرمرکز-یرامون پجغرافیایی فاصله نیز به استناد

  . تحلیل و تعلیل باشدقائل
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 قرآنیِ معطوف به مناسبات خانواده و روابط يها آموزه رابطه معنادار میان گرایش به
در ،  از زندگی زوجین رضایتگونه تبیین گردد که یناتواند  یم رضایت از زندگیزناشویی با 

 تسکینی کاذب هاي یهروو مستقل از زوجین ضائات فطري و طبیعی صورتی که مبتنی بر اقت
 قرآنیِ معطوف به يها آموزه به ها آنقهراً پایبندي ذهنی و رفتاري بیشتر ،  شودتنظیم

  .آورد یمبه همراه با خود مناسبات خانواده و روابط زناشویی را 
 يها صشاخبا این یادآوري که شاخص رضایت از زندگی حاصل ترکیب روشمند 

  پیرامونتر مبسوط، تحلیل  و معنایابی جنسیت بوده استمناسبات عاطفی، مناسبات جنسی
 قرآنیِ معطوف به مناسبات يها آموزه دو شاخص گرایش بهرابطه مثبت و معنادار میان 
 که در گیریم یماز سر با بیان این گزاره رضایت از زندگی، را خانواده و روابط زناشویی و 

 يها برساخت متعاقب ینچن همو   سکوالر و فمینیستیهاي یدگاهدمتأثر از ، جامعه امروز
 اصلی يها کانون زن و مرد به یکی از مناسبات جنسیچگونگی ، ها رسانه از برآمدهذهنی 

 فیزیولوژیک و روانی را در قالب هاي یزهانگقرآن مجید .  استبدل گشته زناشویی منازعات
بقاي ، در این میان. ائل مختلف به رسمیت شناخته استو در نسبت با مس آیات گوناگون

 که در قالب انگیزه است فیزیولوژیک هاي یزهانگ مطرح در ذیل هاي یزهانگ جمله ازنوع 
ذاتی بودن ، از سوي دیگر). 51:1388، نجاتی(کند  یمجنسی و انگیزه مادري نمود پیدا 

 مگر يا چاره، قه است ذاتی که در پی ارضاي این سائ:فشار جنسی بدین معناست
،  متنوع ارضاء جنسیيها روش وجود رغم بهنکته مهم این است که .  نداردخود یبخش تحقق

 مرز مشخص دیدگاه اسالم و  است کهجنسی  ارضاءهاي یوهش نحوه انتخاب  ایناما
، بستانی(سازد  یم تمایز امر بهنجار از نابهنجار را آشکار تعیین و مادي را یشناس روان

332:1388.(  
 قرآنیِ معطوف به مناسبات خانواده و روابط يها آموزه به باوراقتضاي ، تر روشنبه بیان 

در مقام تأهل ،  براي زوج یا زوجهمناسبات جنسی با مطلقِ ضرع هم تواند ینم زناشویی
 مناسبات جنسی يبند صورت صرفاً خاصی از  و نوعِیادشدهباورمندي طور متقابل،   به؛باشد

 دوسویگی رابطه معنادار میان، بعالوه.  با یکدیگر واقع شوندافزا هم در رابطه دتوانن یم
 قرآنیِ معطوف به مناسبات خانواده و روابط زناشویی و دیگر يها آموزه گرایش زوجین به

افزایش ، در نهایت معنایابی از جنسیت،  ومناسبات عاطفیمشتمل بر ،  مرتبطيها همبسته
 را نمایانگر ها آن در میان ناسازگاري زناشوییکاهش ، ب آنو متعاقرضایت از زندگی 

  .سازد یم
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 قرآنی و معنایابی يها آموزه  معنادار میان گرایش بهرابطه همبستگیدر تحلیل نظري 
تحول جامعه کشاورزي به  شناسان جامعه اشاره به این نکته ضروري است که از جنسیت

مرتبط با تطورات مفهومی  عامل ینتر مهم را - دستاورد مدرنیته عنوان  به-  جامعه صنعتی
 مدرنیته وضعیتی است که در آن زندگی روزمره انسان پیوندهاي .گیرند یمجنسیت در نظر 

، هولمز (یابندب نوینی براي آن هاي یوهش و مردم ناچارند دهد یمسنتی خود را از دست 
هنجارهاي سنتی ، زن و مرد  و مناسبات روابط اَشکال نویندر به همین اعتبار، ).33:1387

 امروزه لزوم اجازه شوهر به ي کها گونه به .شوند ینم اجتماعی واقع کنشگران چندان مقبول
 از حجاب و سیر سنتیاتف نابرابر، حق االرث، زن براي خروج از منزل یا موضوع تعدد زوجات

). 85:1386، اییبخار(اند  داده از دست زیادي کارآیی و مقبولیت خود را تا حدود امثالهم
نگاه بازاندیشانه به فهم رایج از جنسیت در جامعه  ، یکی از وجوهیادشده هاي یتواقعباوجود 

  .ي دینی پیرامون مفهوم جنسیت خواهد بودها آموزهشناسی، متضمن مالحظه 
  کامالًمفهوم جنسیت یک امری، شناس جامعه پردازان یهنظرپژوهشگران و ازنظر 

مظروف به فرهنگ ، مفهومی کامالً عرفی، زنانگی و مردانگی،  منظراز این. استاجتماعی 
؛ بدین شود یمو عاري از هر گونه محتواي جوهري پنداشته مفروض جامعه یک حاکم بر 

، حدود و ثغورِ زنانگی و مردانگی ماهیتی کامالً پسینی، مختصات، چگونگی، کیفیت، ترتیب
 در ها انسان که کنند یم بر این نکته تأکید نشناسا جامعهد؛ نمنعطف و سیال دار، برساختی

 تلقی رایج از  اینبدیهی است. شوند یمزن یا مرد ، بستر جامعه و تعامالت اجتماعی
. باشد یم دینی و اسالمی يها آموزه با  و غیر قابل جمعتعارضم یشناس جامعه جنسیت در

بر وجود ، ت به عرف از وجوه جنسیيا پارهدر عین محول ساختن ، دیدگاه دینیِ جنسیت
 را مبناي برخی حقوق و تکالیف متفاوت در ها آن و ورزد یم ابعاد ذاتی در آن تأکید يا پاره

مؤید این معناست که اسالم ،  اسالمیيها آموزهکاوش در . زنان و مردان قرار داده است
ا به صورت و جنسیت رگیرد  یم اموري ثابت در نظر مثابه بهوجوهی از زنانگی و مردانگی را 

زن انسانی است با ،  اسالمنظر از. کند ینم امري عرفی قلمداد مثابه یار، بهع تماممطلق و 
اگرچه در ، زن و مرد.  دیگر استهاي خاص یچگونگو مرد انسانی با   خاصهاي یچگونگ

.  هستندیشناس روانبا دو گونه خصلت و ، گونه انسان دو، اما با این حال، انسانیت برابرند
تاریخی و اجتماعی ، اختالف زن و مرد ناشی از عوامل جغرافیایی،  اسالمنظر ین، ازچن هم

 هدف ها یدوگونگطبیعت از این . بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است، نیست
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 عوارض نامطلوب به بار ،هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت، بنابراین، داشته است
  ).167:1387، دشتی برازجانی(آورد  یم

 اي ینامهزندگو تأمل در سرگذشت   طالقيها پروندهمرور ، تأمل در مناقشات زناشویی
 هاي یتلق ات منفی حاصل ازبه روشنی تأثیر، زنان و مردان برخوردار از تجربه طالق

اهمیت . دهد یم زناشویی نشان هاي ییناروا در بروز  را زوجین از مفهوم جنسیتغیردینی
به حدي زیاد است ،  از سیال ساختن مفهومی آنبرآمده پیامدهاي ژهوی ، بهمقوله جنسیت

 در حضور تأثیرات  ازدواجيها فراوردهایجاد رابطه علّی بین مذهب و ، که برخی محققان
  .)Mullins, 2016: 2 (یرندگ یمدر نظر  امري مشکل  را از متغیر جنسیتبرخاسته
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  منابع
  ،ر مکارم شیرازيناص: ترجمه، قرآن مجیداهللا، جل جالله 

  پژواك : ، تهران)طالق عاطفی(هاي خاموش در ایران  جامعه شناسی زندگی، )1386(بخارایی، احمد
 جامعه

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، چاپ دوم، قماسالم و جامعه شناسی خانواده، )1385(بستان، حسین 

  بنیاد : پ چهارم، مشهدمحمود هویشم، چا: ترجمه، اسالم و روانشناسی، )1388(بستانی، محمود
 هاي اسالمی آستان قدس رضوي پژوهش

 ها و  دایره المعارف خانواده، نظریه، )1393(، )ویراستار(و دیگران . بنگستون، ورن آل؛ کاك، آلن س
 انتشارات جامعه شناسان: عالیه شکر بیگی و شهال مهرگانی، تهران: ترجمه، چاپ اول، ها روش
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