
الگوی نظری مداخله «انعطاف - نفوذناپذیری» در خانواده درمانگری سیستمی معنوی برای مدیریت مرزهای
خانواده بر اساس حدیث «العزیزة»

پدیدآورده (ها) : پسندیده، عباس؛جان بزرگی، مسعود؛آذربایجانی، مسعود
(ISC/علمی-پژوهشی) علوم قرآن و حدیث :: علوم حدیث :: بهار 1397- شماره 87

از 24 تا 46
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1339487 : آدرس ثابت

دانلود شده توسط : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تاریخ دانلود : 18/04/1398

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) جهت ارائۀ مجالت عرضه شده در پایگاه،مجوز الزم را از صاحبان مجالت، دریافت نموده است، بر این اساس
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطالعات مقاالت، مجالت و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه

مقاالت در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز الزم، از
صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطالعات بیشتر به

صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجالت تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجالت تخصصی نور

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1339487
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1339487
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1339487
https://www.noormags.ir/view/fa/rules
https://www.noormags.ir
https://www.noormags.ir


 

 

سال 
ث، 
حدی
لوم 
ع

ت و 
بیس

ومس
ماره 
، ش

 اول

24 24 

 
 
 
 

 خانواده در« یرینفوذناپذ - انعطاف» مداخلهی نظری الگو
 تیریمدی برای معنوی ستمیسی گر درمان 

 «زةیالعز» ثیحد اساس بر خانوادهی مرزها
 1عباس پسندیده

 2بزرگی جان مسعود
 3مسعود آذربایجانی

 چکیده
هدف این پژوهش بررسی الگوی نظری مدیریت ورودی سیستم خانواده بهر اسها  منهابع 
اسهههالمی اسهههت. روش پهههژوهش در اعتبهههار سهههنجی روایهههات، دسهههتورالعمل اعتبهههار منهههابع 

از روش عمهومی فههم، و تحلیلهی،  -با رویکرد توصیفیدارالحدیث بوده و در بررسی متن، 
ش پیشرفته )شامل تجزیه و تحلیهل محتهوایی، و روش تحلیهل متهون متقابهل( اسهتفاده رو

کههه متههون حههدیثی بهها در،ههه اعتبههار عههالی، مههدل  شههده اسههت. یافتههه پههژوهش آن اسههت 
را برای تعامهل نهاظر بهه شهخص ثالهث و تنظهیم رفتهار در برابهر ورود « نفوذناپذیر - منعط »

تهوان  که با استفاده از این مهدل نظهری مهی ش آنکند. نتیجه پزوه عوامل بیرونی معرفی می
گیری و درمان برای مهدیریت ورودی  به طراحی مداخله در سطوح مختل  آموزش، پیش

 داد. ارتقاو انسجا  نظا  خانواده را  خانواده اقدا 

گههری سیسهتمی معنههوی، مرزههای خههانواده،  درمهان خههانواده درمهانی، خههانواده هدا: کلیدد واژه
 لعزیزه.اسال ، حدیث ا

 مسأله انیب
)چگههونگی تنظههیم  سههاختار خههانوادهان یهها مشههاوران خههانواده هههم بههه گههر درمههان امههروزه خههانواده

                                                   
 . دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث.1

 اه حوزه و دانشگاه.. استاد پژوهشگ2

 . دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.3
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و حفظ خود در یک مقطع عرضهی از زمهان(  تب، سازماندهی، چگونگی بقارواب  و سلسله مرا
کههه خهانواده در خههالل زمههان رشهد،ههها )شهیوه ههها فراینههدتو،هه دارنههد و هههم بهه   تغییههر سههازگار یهها  یی 

کهه زنهده و در حهال پیشهرفت،  خانواده را به عنهوان سیسهتمی در نظهر مهی ها آن 4.کند( می گیرنهد 
که در عّلی از ارتباط بین بخش رو یک شبک 5،پیچیده، پایدار ی تهر و،هود بهزرط  کل هایی است 

دهنههد. ایههن سیسههتم خههود بخشههی از یههک  را از ،مهع فههردی اعضههای خههانواده بهها هههم تشههکیل مهی
 خانوادگی یا ا،تماعی است. تر رطنظا  بز
گریگهوری بیتسهونشناس روان  6ان عالقه به دیدن خانواده به عنوان یک سیستم را به نظهرات 

که خانواده به مثابه یهک سیسهتم برمی کنهد. در  عمهل مهی 7گهری فرمهان گردانند. او اظهار داشت 
کشتی استفاده شده اس -ی گر علم فرمان ناخدا با استفاده  - تکه ابتدا برای مهارت ناخدای 

کشتی را بهه ،لهو ههدایت مهی 8بازخورداز  کشتی بوزد،  کنهد. بهر   دریافتی حتی وقتی باد از مقابل 
کههه دچههار مشههکل  ،رود خههانواده بههه عنههوان یههک سیسههتم انتظههار مههی ،ایههن اسهها  حتههی زمههانی 

ح تعامهل را شده و سط تر شود، همواره با تدبیر اعضای خانواده بتواند به اهداف خود نزدیک می
کهنش  زمانی می بنا بر این،در خانواده باال ببرد.  که تعامل اعضها  گویم یک خانواده بیمار است 

کرده  از تأمین اهداف دور شوند. ،خانواده را مختل 

هها بهیش از پهیش بهه  کند درمهان ایجاب می 9،های حسا  به فرهنب یگر درمان تحول روان
کننههد. مشههاور گههاه بههه مسههاهل فرهنگههی بههه ایههن موضههوع سههوی همههاهنگی فرهنگههی حرکههت  ان آ

که خهانواده نهه تنهها از ،ریهان درمهان و مشهاوره اثهر مهی بلکهه از فیلترههای  ،پهذیرد هشیار هستند 
، بازخوردههها، تشههریفات و مراسههم، باورههها و اعمههال مههذهبی( خههود نیههز متههأثر ههها ارزش) فرهنگههی
 10.هستند

وقهایع خهانواده بها دیهد علیهت خطهی نگهاه  ان با تو،ه به نگرش سیستمی بههگر درمان خانواده
 بهر 11نگرنهد. مهی وقایع خانواده را با دید علیت چرخشی یا علیهت حلقهوی ها بلکه آن ،کنند نمی

کهنش ،این اسا  کهل  تهوان در  پهذیرد و نمهی وری خهانواده تهأثیر مهی با بروز مشکل در یک عضو، 

                                                   
4.Family therapy, Goldenberg. I., & et. Al. (2014). 
5.durable 
6. Mind and nature, Bateson G.(1979)  
7.cybernetic system 
8. Feedback. 
9.Systems of Psychotherapy: a Transtheoretical Analysis, Thomson Brooks/cole. Prochaska, J. O., & 

Norcross J. C., (2010). 

10.Family therapy,  Goldenberg. I., & et. Al. (2014). 

 . همان.11
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 باره یک علت واحد در سیستم سخن به میان آورد.
که درمانها مانخالف در بر ی واحهد گهر درمهان بر خهود فهرد تمرکهز دارد، در خهانواده گر ی فردی 

کمهک بههه  اعضها یهها سیسهتم خههانواده بها یکهدیگر اسههت. در چنهین وضههعیتی، راولیهه درمهان رابطهه
کننههده  ،تغییههر خههانواده منجههر بههه ارتقههای عملکههرد اعضههای خههانواده و در نتیجههه خههود مرا،عههه 

کلهی فراتهر از مجموعهه  ،گیهریم ه عنوان یک سیستم در نظهر مهیشود. وقتی خانواده را ب می یعنهی 
 اعضا در مد نظر است.

و بههرای اعضههای خهههود کههرده ای از قواعههد و اصهههول را ابههداع  مجموعههه ،ایههن نظهها  ا،تمههاعی
گونی را تعیینها نقش گونا عمیه  و چنهد   اعضای این خرده فرهنهب، رابطهه  رابطه کنند. می ی 

که  ی مشهتر  و درونهی شهده هها و فهر  هها اسا  تاریخچه مشتر ، ادرا  بیشتر برالیه است 
 را،ع به ،هان و اهداف مشتر  بنا نهاده شده است.

نگههاه سیسهههتمی بههه خهههانواده را در   پههردازان و محققهههان در زمینههه خهههانواده، بسههیاری از نظریهههه
گسترش داده واده را بهه عنهوان از،مله، مینوچین، بوهن و ...(. وقتهی خهان) اند مشاوره پذیرفته و 

ههههای مربهههوط بهههه یهههک سیسهههتم را در بهههاره خهههانواده  تمهههامی اسهههتلزا  ،پهههذیریم یهههک سیسهههتم مهههی
گرایش به بسته بودن یا انسهجا  دارد. ایهن بسهته بهودن یها  مانند این ؛ایم پذیرفته که هر سیستمی 

. بهدون آورد انسجا  مو،بات تمایزیافتگی و هویت یک خانواده را از خانواده اصلی فهراهم مهی
کهههه متغیرههههای  ؛شهههود ایهههن تمایزیهههافتگی امکهههان مهههدیریت نظههها  خهههانواده ضهههعی  مهههی چهههرا 

دهههد. یههک سیسههتم خههانواده  ای همههواره مناسههبات ایههن نظهها  را تحههت تههأثیر قههرار مههی ناخواسههته
ها و  های خود حسا  است. در درون این سیستم فرایند ارتباط ها و خرو،ی نسبت به ورودی

. بها نگهاه سیسهتمی گهذارد به شکل چرخشی بر تمامی سیسهتم تهأثیر مهی های درونی همه تعامل
کنشی متفاوت، هستند و انسهجا  خهانواده مههم دارای هدفی واحد، هر تمامی ا،زا تهرین  چند 

ی نظهها  خههانواده را روابهه  مثلثههی یهها ههها یکههی از پدیههده 12شههود. بههوهن آن تلقههی مههی یمکههانیز  ابقهها
کههاهش تههنش در دانههد. بههه  مههی در خههانواده 13ههها مثلههث نظههر او روابهه  مثلثههی ابتههدا بههرای ثبههات و 

چنهین نیسهت و ممکههن اسهت ایههن  چنههد در نظها  خهانواده الزامههاً  ههر شهود؛ دو طرفهه تشهکیل مههی
مثلث به مشکل اصلی رواب  زو،ین تبدیل شود. رابطه مثلثی در خانواده از همهان ابتهدا قابهل 

گهاهی روابه  زن و شهوهر را و،ود یک فرزند  ،به طور مثال ؛شناسایی است حتی از قبل از تولهد 
مشهور افتادن در رابطه مثلثی ایلب باعهث  ان  گر درمان دهد. از نظر خانواده می تحت تأثیر قرار

                                                   
12. Family therapy in clinical practice,  Bowen, M. (1985). 

13. triangles. 
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کهرده و  در رابطه مثلثی معموالً  14.شود می محدودیت عملکرد فرد و خانواده دو نفر با هم تبانی 
ین تههر از مهههم ههها شههناخت انههواع مثلههث 15.گیههرد مههی نفههر سههو  مههورد طههرد و یهها احسهها  منفههی قههرار

ین اشهکال ایهن رابطهه مثلثهی تهر مان سیستمی اسهت. یکهی از مههگر درمان های خانواده فعالیت
که یهک زاویهه مثلهث بهه روابه  خهارج از نظها  درونهی خهانواده مربهوط باشهد. در ایهن  وقتی است 

گیرنههد. و،ههود  تهدیههد قههرار مههیعههالوه بههر تعههامالت درونههی، مرزهههای خههانواده در معههر   ،صههورت
موضهوع مههم  کهه هها و حقهوق تقسهیم شهوند اسها  مسهؤولیت بهر هها شهود نقهش مرزها باعهث مهی

دیگهری در درون نظهها  خههانواده اسههت. ایههن مرزهههای شهرای  ارتبههاط بههر اسهها  احتههرا  متقابههل را 
سهیاری از ان خانواده، عد  انسجا  خهانواده یها زو،هین علهت بگر نظر پژوهش کند. از تسهیل می

 است. ها شناختی زو،ین و حتی فرزندان آن مشکالت روان
نیههز حفاظههت از  ورودی آن سیسههتم و ،مههدیریت  ی یههک سیسههتمههها ین بخههشتههر یکههی از مهههم

گر افراد یک خانواده در برابر افراد خارج ا ز خهانواده بهه طهور ییهر اصهولی ساختار خانواده است. ا
اندازنهد. ایهن پدیهده بهه بهاز و بسهته بهودن یهک  ه خطهر مهینظا  یک خهانواده را به ،پذیر باشندنفوذ

 16.نظا  و نیز چگونکی تعامل بر اسا  اطالعات یا رفتارهای ورودی به سیستم دارد
آن را  یو اعضها وقتی سرشار از معنا و توان معنادهی باشند، خانواده یباورها و اعمال معنو

 ؛نههدک یت مههیههمههان اعضهها را تقوی، ا مشههتر یخههود، تجههارب معنههو ربخشههند و بههه نوبهه یقههوت م
ساز آسیب بر نظا  خهانواده  هرچند استفاده نادرست و برداشت ناقص از منابع دینی نیز زمینه

کههه ایههن آسههیب ههها در  انجامههد. پههژوهش گههاهی بههه تغییههر نظهها  اعتقههادی فههرد مههی ههها نیههز هسههت 
نهد. نظها  ک یت مهیهتقورد سهالم خهانواده را کارکه، ینید یه اعمال و باورهاکاند  افتهیخانواده در

رش یخانواده فراتر اسهت، پهذ یه از حدود تجارب و دانش اعضاکی کمشتر یها و باورها ارزش
 17.سهههازد ی، مقهههدور میو روابههه  زو،ههه یر را در زنهههدگیناپهههذ ا،تناب یها بهتهههر خطرهههها و فقهههدان

الح و دینهی بهرای تغییهر، اصه و اسهتفاده از زمینهه 18داری تقویت رواب  خانوادگی بهه وسهیله دیهن
 رسد.  های خانوادگی امری الز  به نظر می کنش ارتقای

 ؛شهود مهی ان یربهی نسهبت دادهگهر ی علمهی بهه پهژوهشهها الگوی سیستمی بر اسا  سهنت
کهرده  کریم و حقوق و نظا  دقی  آن چنین الگویی را معرفی  که نمای خانواده در قرآن  درحالی 

                                                   
 .سازی در خانواده و ازدواج مثلث و مثلث. 14

15. Family therapy in clinical practice, Bowen, M. (1985). 
16. Family therapy, Goldenberg. I., & et. Al. (2014). 
17. Spiritual Resources in family Therapy, Walsh, F. (2009). 
18. Surveying the religious landscope, Gallup, G.H. & Lindsay , D.M.(1999). 
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مانند نظا  والهدینی و فرزنهدان بها  ،خانواده یها بلکه زیرنظا  ،نه تنها سیستم خانواده 19.است
دهههد در سههاعاتی از روز بههه  مهی ههم نیههز مههورد تو،هه بههوده اسههت. وقتههی در قهرآن بههه والههدین دسههتور

کههه بههدون ا،ههازه وارد اتههاق والههدین نشههوند، عههالوه بههر ایههن کههه حکایههت از  فرزنههدان آمههوزش بدهیههد 
و مرزههای خهانواده اسهت.  هها میت حهریمو،ود و رسه گر رواب  هماهنب بین فرزندان دارد، بیان

هایی در باره آن و،ود داشهته  تواند سیستم یا نظا  نداشته باشد و این چنین آموزه خانواده نمی
 باشد.
که این همسألاما  که متهون دینهی، چهه تهدبیری بهرای حراسهت از  ،،ا و،ود دارد ای  این است 

تههوان از متههون دینههی  ه اسههت؟ آیهها مههیهههای بیرونههی اندیشههید مرزهههای خههانواده در برابههر دخالههت
های بیرونهی بهه دسهت آورد؟ ایهن مقالهه در پهی  ای برای ،لوگیری از تأثیر مخرب دخالت برنامه

در متههون حههدیثی بههرای بهتههرین همسههر از تعبیههر  بررسههی ایههن موضههوع در منههابع اسههالمی اسههت.
َعز  »
ل   یَزُة ف  یالن

َها، الّذَ ل  هن
َ
َهایع ل  ل  »از تعبیر  ،بدترین همسر و برای« َلُ  َمَع َبعن

َعز   یَلُ  ف  یالّذَ
َها، الن ل  هن

َ
َزُة یهع

َههها ل  کههه آن را حههدیث « َمههَع َبعن نههامیم، مربههوط بههه  مههی« العزیههزة»اسههتفاده شههده اسههت. ایههن مههتن 
هههای بیرونههی اسههت. بایههد دیههد ایههن مههتن در چههه منههابعی آمههده  مههدیریت مرزههها در برابههر دخالههت
ه مسهألر است؟ مفاد این روایت چیست؟ و چه مدلی را برای است؟ و از چه اعتباری برخوردا

 کند؟ بیان شده اراهه می

 روش
ایهن مقالهه در پهی تبیهین مههدل نظهری برآمهده از متهون دینههی اسهت. بهه همهین ،هههت از روش 

شود. در تحلیل متون دینی، نخسهت روش معرفهی شهده توسه   تحلیلی استفاده می-توصیفی
کتاب  کتاب  ،روش فهم حدیثمسعودی در  مهورد اسهتفاده منط  فهم حدیث و طباطبایی در 

گیهههرد. مراحهههل ایهههن روش عبارتنهههد از: تشهههکیل خهههانواده حهههدیث، اطمینهههان از صهههدور  قهههرار مهههی
ههای مربهوط  تمهامی نقهل ،حدیث، تعیین اعتبار حدیث، فهم مفردات، ترکیبات. بدین منظور

نسهبت بهه صهدور آن بررسهی  خانواده حدیث( و اطمینهان) شوند آوری می به این موضوع، ،مع
ههای ر،هالی )بها اسهتفاده از برنامهه نهور(، و بررسهی  بهر اسها  بررسهی ،شهود و در،هه اعتبهار آن مهی

گهذاری متهون در ایهن  گیهرد. مهدل ارزش منبع )بر اسا  ،دول اعتبار دارالحدیث( صورت مهی
، ب و ج سههند، دو رکههن اساسههی دارد: در،ههه و رتبههه. بههر ایههن اسهها ، منههابع بههه سههه در،ههه الهه 

                                                   
کنشگری سیستمی معن درمان اثر خانواده» 19.  .38-9، ر«وری خانواده وی بر رضایت زناشویی و 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

لگو
ا

ی 
ی نظر

خله
مدا

 «
اف
نعط
ا

 - 
اپذ
فوذن
ن

 در« یری
واده
خان

 

 

 

29 

کدا  از آن تقسیم می بنهدی دارنهد.  گاه تا ُنه رتبهه قابلیهت در،هه ،در درون خود نیز ها شوند و هر 
شههود. و در  بررسههی مههی« گههوهر معنهها»یهها « ا،تهههادی»مفههردات مههتن بههر اسهها  روش  ،پههس از آن

کهل مهورد بررسهی قهرار مهی ،نهایت آیهد. در  گیهرد و معنهای مقبهولی از مهتن بهه دسهت مهی ترکییهب 
شههناختی آن، از روش تجزیههه و تحلیههل محتههوایی پسههندیده  بههرای یههافتن ابعههاد روان ،مرحلههه بعههد

بههر اسهها  ایههن روش، ا،ههزای مختلهه  هههر مههتن )بههه لحهها  محتههوایی و نههه  20.شههود اسههتفاده مههی
کارکردهههای آن متههون »شههود. عههالوه بههر ایههن، از روش بررسههی  معلههو  مههی ههها ادبیههاتی( مشههخص و 

 ،توضهیح 22که متناسب با روایات مورد بحث این مقاله اسهت. 21شود ینیز استفاده م« متقابل
که برخی متون  که از یک«محور موقعیت»این   ،کننده یهک موقعیهت و از سهوی دیگهر سو بیان ند 

گهاه  کنش در آن یا واکنش نسبت به آن هستند. این متون،  کننده سبک  « مهوقعیتی تهک»بیان 
گاه  که در« دوموقعیتی»و  ههای  موقعیهت»گیرنهد. متهون دو مهوقعیتی را  م قهرار مهیبرابر هه هستند 

کهههه نهههوعی بهههه هسهههتههههای متقابهههل، دو )یههها چنهههد( موقعیهههت  نهههامیم. موقعیهههت مهههی« متقابهههل ند 
کهه ایهن  این اقتضا مهی 23گیرند. پیوستگی داشته و ابعاد یا اطراف یک موضوع قرار می هم کنهد 

گیرنهد،  ها با هم و ناظر به موقعیت نهه بهه صهورت ،هزی ،هزی. بنها بهر ایهن، در  هم مورد تحلیل قرار 
ای مسههعودی و طباطبههایی، روش تجزیههه و تحلیههل محتههوایی و  مرحلههه پههنجایههن مقالههه از روش 

                                                   
رسهاله مبهانی و عوامهل شهادکامی در اسهال  بها »؛ 109-88، ر «شهناختی از احادیهث درآمدی بر روش فههم معهارف روان. »20

 ، فصل دو .«گرا شناسی مثبت رویکرد روان
 )روایت خانواده(. 2کتاب فقه الحدیث. ر. : 21
یل متون، مرهون شناخت مدل متن دینی است. ساختار بیانی متون دینی یکسان نبوده و . بخش مهمی از بررسی و تحل22

که آن را الگوی  کند. یکی از آن از الگوهای متفاوتی پیروی می « محهور موقعیهت»ها الگوی مبتنی بر بیان موقعیت است 
کنند؛  ها مطلبی بیان می ت به آنهای مختل  زندگی را مطرح و نسب نامیم. بر اسا  این الگو، متون دینی موقعیت می

کسهانی هسهتند، مهی به عنوان نمونهه، امها  بهاقر  کهه بهتهرین بنهدگان چهه  هذ  »فرمایهد:  در پاسهخ بهه ایهن سهاال 
َ
َذا یاّل َن ن 

َذ  ُتُلوا َصَبُروا و ن  َذا ابن ُطوا َشَکُروا و ن  عن
ُ
َذا ع َفُروا و ن  َتغن َساُؤوا اسن

َ
َذا ع َشُروا و ن  َتبن َسُنوا اسن حن

َ
هُبوا َیَفهُرواع ، 240، ر2، جالکهافی«. )ا َیض 

گروه، پنج موقعیت را بیان می31ح کند: احسان، اسایة، اعطای، ابتال و یضهب. در بهاره ههر  (. حضرت در توصی  این 
 دارد: استبشار، استغفار، شکر، صبر و یفران. کدا  نیز واکنش و رفتار صحیح آن را بیان می

های )احسهان و اسهایة( و نیهز )اعطهای و ابهتالی( متقابهل هسهتند؛ بهدین  ورقی قبل، موقعیت. به عنوان نمونه، در حدیث پا23
که احسان و اسایة مربوط به دو نوع رفتار انسان بوده و در تقابل با یکدیگرند، اعطای و ابتالی نیز مربوط به حواد   شکل 

طهرح شهده و مربهوط بهه حالهت انفعهالی های زندگی بوده و مقابل یکهدیگر هسهتند. امها موقعیهت یضهب، تهک م و پدیده
که در این حدیث بیان  کننده است. موقعیت مقابل یضب، فرح و رضایت است  انسان نسبت به یک پدیده ناراحت 

ُن »انهد:  موقعیت سخ  و رضایت به صورت متقابل بیان شهده نشده است. البته در حدیثی از اما  باقر  م  ُمهان َمها الن ّنَ ن 
ذ  

َذا َرض   یاّلَ هیُ َلمن  َی ن  َضهاه ف  ه ر 
لن خ  َ  َلهمن  یدن َذا َسهخ  هٍل، و ن  هٍم و اَل َباط  ثن هذ  یُ ن  ، و اّلَ َحهّ   ل  الن هنن َقهون هه َسهَخُطه م  ،ن ر  َذا َقهَدَر َلهمن  یخن ن 

لَ  َرُته ن  ه ُقدن ،ن ر  َعّد   یُتخن لَ  یالّتَ َحّ ٍ ین َما لَ  ین   (.13، ح234، ر2، جالکافی« )َس َله ب 
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 کنیم. روش بررسی متون متقابل پسندیده استفاده می

 : روش بررسی متن2جدول
 کارکرد مراحل 

 آوری همه اسناد )متون( مرتب  با موضوع تحقی  ،مع خانواده حدیث

 اطمینان عقالیی از صدور حدیث توس  معصومین  صدور حدیث

 تعیین در،ه و میزان اعتبار حدیث در علو  اسالمی بر اسا  بررسی سند و منبع اعتبار حدیث

کننده یا واژه واژه یابی به معنای تک دست فهم مفردات  های دشوار متن های مهم و تعیین 

کال  به ع دست ترکیبات کلیابی به معنای   نوان یک 

های تشکیل دهنده  ( مالفه1تجزیه و تحلیل ا،زای مختل  متن )شناسایی  تجزیه و تحلیل محتوایی
کارکرد هر یک از آن2معنا و   ها در ساختار معنا( ( 

 های مطرح شده در متن  کش  معنا با لحا  تقابل موقعیت تحلیل متون متقابل

 ها افتهی
که در متون دینی و در حوزه خانواده ها در باره موضوع مورد بح بررسی ث نشان داد از اموری 

کهه از بیهرون وارد سیسهتم خهانواده   لیهبه آن پرداخته شده، چگونگی تنظیم رواب  با مسا است 
کر  می کلینهی   شود. در این باره حدیثی از پیامبر ا در چند منبهع نقهل شهده اسهت. مرحهو  

کتههاب النکهههاح  حهههدیثی از  - نامیهههده« خیهههر النسهههای»بههه عنهههوان کهههه  -بهههاب چههههار   ،الکهههافیدر 
که در آن از فرزندآور بودن، مهرورزی، عفی  بهودن، نفوذناپهذیر بهودن در خهانواده  حضرت آورده 
خهههود، انعطهههاف داشهههتن بههها شهههوهر، تبهههرج بههها شهههوهر، در حصهههن بهههودن نسهههبت بهههه ییرشهههوهر، 

ههای زن شایسهته  یژگهیهای خلوت او به عنوان و شنوی و مطیع بودن، و برآوردن خواسته حرف
کرده است:  یاد 

 ا 
د
وْن أ ْبوَّا َهّللا   د َد ْبووند  د ووابا و ن جد ِْ ا ْد   

ووا د َد  َ َد ووزد ْ ووح ن  ید َحد ّا کن ان ِا وو
ْنوَّد َاّند ووا  ا ووا د   ّند اد َد ّسد خد »َ  َد ْیووإا

ووائا  با کن ناند ِد َ َْا اان ان َ َْاووود وووان ان زا یمن َْاود ِد َ َْا
وومن َن سا یووبد لا  زد

وواَ َاّ د ُد ْ لا
د
وو د بد یأ وومن ند وو د لد وومن ند جد ا َّ بد َد وواَ َْةن ُد لا ِْ

اسن  صد اَ َْسد ُد ْاجا یتا یْ لد    د   زد
د
ِهَ َّا فا  را َ اد تن ان ْواد َد ْنمد ن  وا یتد وان ند ْ  اد اد ا بد د د  ِبا

الد َ خد ود َ اد إا هن َد ْن
د
َّن یورا ین  ن أ

  ْ ّ د بد ْ تد اَ اد ملد ْْند لا کد   نا جن َّد  ا َا
ّ ن بد  24«.َد

کتاب  از امهوری  - نامیهده« شهرار النسهای»ه عنهوان که ب -همچنین وی در باب پنجم همین 
کینههه ورز بههودن،  ماننههد نفوذپههذیر بههودن در خههانواده خههود، سرسههخت بههودن بهها شههوهر، نههازابودن، 

کار قبیح گهرفتن نسهبت بهه  حیایی(، تبرج در ییاب شوهر، در حصن قرار بی) خوددار نبودن از 

                                                   
 .571، ر10 ، جالکافی .24
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پهذیر  هشنوی و مطیع نبودن، برآورده نساختن خواست حرفعد  شوهر،  های خلوت شوهر، عذر
کرده است اهل بخشش نبودن، به عنوان ویژگی و نبودن  :های زنان ناشایست یاد 

 ا 
د
ْن أ وان   د َن ِْ ا ْد وا د   َد  َ ْبوَّا َهّللا را ْبونا  د وابا وْن جد َ  د َد وزد ْ وح ن  ید َحد وح ن َهّللا »ان فن وا د رد َن َد و ْخذا

ن
أ  الد
د
ْم کن   أ

ائا  َرا ناند َد َا لا کن با
من یْم؟ َاّ د زا  سا  لد ِد اَ َْا ُد ْ لا

د
اا یأ ِد اَ َْا ُد لا ِْ َن ند د بد یتا ین زد

د
َ َّا وان ان و  َْسد ذا

َد ْن  َن نا ّرد حد تد َ یالد ِِ
فا  َ اد الد تن وان ْواد َد ْنومد ن  تد َ الد َد و ضد َد  َ ود وان إا ِد واسن ند صد واَ َْسد ُد

لن ِْ ا بد ْْند ابد  د َ لد ود  إا
من جد ا َّ بد َد َ اد یوَْةن هن َد ْنو

د
 ن أ

 ِْ ا بد د  ِبا
الد َ خد ود ْنان إا ْ  نا ِد ّند د ا َتد ُد ْن کد لن من  د بد ِْ ّند ن َاّصد د ا َتد لن کن رن   مد ْابد تد اَ الد د ان   حِبا َن اد ْفبا َ اد الد تد ْ راأ ْنان  ن نا
ْنذاأ   25«.ود

مرحو  طبرسی نیز فق   26شیخ صدوق نیز روایت را به همین شکل در دو باب آمده است.
عخالقهههههن( آورده  النسههههای وقسههههمت زنههههان ناشایسههههت را در آداب نکههههاح فصههههل دو  )اصههههناف 

 27است.
کتاب النکاح  به نقل از ،ابر بن « اختیار االزواج»، باب التهذیباما مرحو  شیخ طوسی در 

گونه گزارش می عبد ا  انصاری به  که نشان می ای  کلینهی در یهک  کند  دهد هر دو نقل مرحهو  
که در نقل مرحهو  شهیخ طوسهی، صهحبت ا الر،هال و  ز خیهرواقعه بیان شده است. ،الب این 

نیهز قسهمت مربهوط بهه زنهان را  روضه  الهواعظینفتهال نیشهاوری در  28الر،ال نیز شهده اسهت. شّر 
کهرده اسهت. کهه ایهن  ایهن نشهان مهی 29)بدون بخش مربوط به مردان( به همین شکل نقل  دههد 

کلینههی و برخههی دیگههر، تقطیههع شههده اسههت. « وحههدت صههدور»روایههت  داشههته و توسهه  مرحههو  
که همین امر وحدت صدور را تقویت می ها به چشم نمی یز در نقلتفاوت چندان ن  کند. خورد 

                                                   
 .574، ر10 همان، ج .25
 .4376، ح391و ر  4367، ح389، ر3، جکتاب من الیحضره الفقیه. 26
 . 202، راالخالق مکار  . 27

ب  28
َ
َصار   ی. َعنن ع نن

َ رًا األن ُت َ،اب  عن َزَة، َقاَل َسم  ا ُ،ُلوسًا َمَع َرُسول  ا   یُ  ّیَ َحمن ُکّنَ ُ  َقاَل:  هَل  َحّد  َسهاَی َو َفضن َنا الّن  ّنَ  َفَذَکرن هه  ض  َبعن
ٍ  َفَقاَل َرُسوُل ا    یَعلَ  َنا: َبلَ َبعن ؟ َفُقلن ُرُکمن ب  خن

ُ
 اَل ع

َ
هنن َخ یَ  ی: ع ّنَ م  َنا َفَقاَل: ن  رن ب  خن

َ
، َفأ ها َرُسوَل ا   هَوُدوَد، ین َوُلهوَد الن ُکُم الن َسهاه  ر  ن 

ت   َعز  یالّسَ
ل   یَزَة ف  یَرَة الن

َها الّذَ ل  هن
َ
َها،یع ل  َحَصاَن َعنن َی  َلَ  َمَع َبعن َها، الن  ، َ،َ  َمَع َزون ُمَتَبّر 

ت  ین الن
ه  اّلَ َلهُه َو ُتط   یر  هَمُع َقون َذا یهَتسن هَرُه، َو ن  من

َ
ُع ع

ُ،ل   َل الّرَ لن َلُه َتَبّذُ َها، َو َلمن َتَبّذَ نن َراَد م 
َ
َها َبَذَلتن َلُه َما ع ُک «َخاَل ب  َساه  َشّر  ن  ُرُکمن ب  ب  خن

ُ
 اَل ع

َ
؟ َقاُلوا: َبلَ ، ُثّمَ َقاَل: ع نن َشهّر  »، َقاَل: یمن ّنَ م  ن 

ل  
َ

ُکُم الّذ َساه  هین  َعز   یَلَ  ف 
َهها، الن ل  هن

َ
ه  َزَة َمهَع یهع َعق  َهها، الن ل  هیَبعن ت 

َ
َحُقهوَد اّل ه یَم الن هنن َقب  ُع م  ُلَهها، یاَل َتَتهَوّرَ َهها َبعن َذا َیهاَب َعنن َ،هَ  ن  ُمَتَبّر 

ٍح الن
َذا َحَضَر الَّ  َحَصاَن َمَعُه ن  َلُه َو اَل ُتط   یت  الن َمُع َقون َها، َو اَل یاَل َتسن َد ُرُکوب  نن َب   ع  عن َع الّصَ ُه، َتَمّنُ نن َعتن م  ُلَها َتَمّنَ َها َبعن َذا َخاَل ب  َرُه، َو ن  من

َ
ُع ع

بهاً  هُر َلهُه َذنن ف  رًا، َو اَل َتغن َبُل َلُه ُعذن َخ «َتقن هُرُکمن ب  ب  خن
ُ
 َفهاَل ع

َ
ه، ُثهّمَ َقهاَل: ع َ،هال  ین َنها: َبَلهر  ر  ؟ َفُقلن هنن َخ »، َقهاَل؟ یُکمن ّنَ م  هن  هین ق  ُکُم الّتَ َ،هال   ّیَ ر  ر 

ق   َکّفَ ّیَ الّنَ َح الن من ل  ین ، الّسَ ، الّسَ َرفَ ین  َد ین َم الّطَ َوال  َبّرَ ب 
، الن ، َو اَل ین ن  ُئ ع  یُ ه  ج 

لَ َی لن هَی  یاَلُه ن  ه  ین ُکمن «ر  َ،هال  َشهّر  ر  هُرُکمن ب  ب  خن
ُ
 َفهاَل ع

َ
؟ ، ُثهّمَ َقهاَل: ع

َنا: َبلَ  هَدُه،»؛ َقاَل: یَفُقلن َلهُه َو َعبن هن
َ
َب ع هار 

هَده،ُ الّضَ فن َع ر  َمهان  هَدُه، الن هَل َوحن ک  َن َش، ا َفهاح  هاَت الن َبّهَ ُکُم الن َ،هال  هنن َشهّر  ر  ّنَ م  َبخ   ن  َل؛ یهالن
َئ ع   ج 

ُملن لَ َی الن َد ین َی  یاَلُه ن  َوال   ب 
َعاّقَ ، الن ه   (.400، ر7، جتهذیب االحکا « )ه  ین ر 
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گونهه  هها برای استناد به احادیث، باید تا حد امکهان، اعتبهار آن کهرد. بررسهی بهه دو  را بررسهی 
توانهههد باشهههد: یکهههی اعتبهههار سهههندی و دیگهههری اعتبهههار منبهههع. اعتبهههار سهههندی را بهههر اسههها   مهههی

که به بررسی سندی پ کتاب انجها  خهواهیم داد. بهر « درایه  النهور»اند و نیز نر  افهزار  رداختههایی 
کلینی در باب خیرالنسای و شرالنسای، و تک نقل مرحهو   اسا  این بررسی، هر دو نقل مرحو  

کهرده -شیخ طوسی در باب اختیار الزواج  گزارش  مسهند  - که هر دو قسمت را در یک حدیث 
، در بهاب خیرالنسهای مسهند و صهحیح، امها در یههالفقو صحیح اسهت. نقهل مرحهو  صهدوق در 

باب شّر النسای مرفوع و ضعی  استإ مرحو  طبرسی ههر دو قسهمت حهدیث را بهدون سهند از 
کر  کهر   پیامبر ا کهرده   و نیشابوری حدیث را به نقل از ،ابر بهن عبهدا  از پیهامبر ا نقهل 

 است.
بههدین شههرح اسههت:  30ع دارالحههدیثو امها اعتبههار منبههع، بههر اسهها  دسههتورالعمل اعتبهار منههاب

مکهههار  ؛ 3: الههه /کتهههاب مهههن الیحضهههره الفقیهههه؛ 2: الههه /تههههذیب االحکههها ؛ 1: الههه /الکهههافی
 . 4: ج/روض  الواعظین؛ 4: ب/االخالق

 : اعتبارسنجی روایات3جدول
 توصیف اعتبار منبع اعتبار سند نقل

 عالی 1ال  /  صحیح -مسند  الکافی

 عالی 3ال  /  صحیح -مسند  التهذیب

 عالی 2ال  /  صحیح -مسند  کتاب من الیحضره الفقیه )باب خیر النسای(

 خوب 2ال  /  ضعی  -مرفوع  کتاب من الیحضره الفقیه )باب شّر النسای(

 ضعی  4ب /  بدون سند مکار  االخالق

 خیلی ضعی  4ج /  بدون سند روض  الواعظین

 
کتههاب بهها تو،ههه بههه اعتبههار بههاالی سههند نقههل و یکههی از دو نقههل  التهههذیبو  الکههافیای ههه هههای 

کهه  سهازد. بهدین ترتیهب مهی ، ضع  سند دیگر منابع آسیبی وارد نمهیالفقیه کتاب گفهت  تهوان 
مطلهب نقههل شههده در ایههن موضههوع، از اعتبههار سهندی بههاالیی برخههوردار اسههت. بههه لحهها  منبههع، 

اسهت. امهها از    الهواعظینروضهتههرین اعتبهار مربهوط بهه  و پهایین الکهافیبهاالترین اعتبهار مربهوط بهه 
که همه نقل آن کتهاب ،ا  اسهت و بقیهه  الکهافی ها تقریبًا یکسان هستند، اعتبار مال ، اعتبهار 

در مجموع، روایات مورد اسهتناد  بنا بر این،شوند.  تقویت میالکافی ها نیز به وسیله اعتبار  نقل
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ز آنهها بهه تنههایی اعتبهار بههاالیی ایهن مقالهه، بهاالترین اعتبهار منبهع را نیهز دارنهد؛ هههر چنهد برخهی ا
کهه ایهن روایهات از اعتبهار  نداشته باشد. با ضهرب اعتبهار سهند در اعتبهار منبهع، مهی گفهت  تهوان 

 باالیی برخوردار هستند.
کش  و استخراج مطالب نهفته در آن می ،پس از این رسد. حدیث  نوبت به بررسی متن و 

است. متون دو )یا « های متقابل موقعیت»ی با مورد بحث این مقاله نیز از نوع احادیث موقعیت
گرفهت و بررسهی نمهود. نکتهه مههم چند( موقعیتی کهه دو )یها چنهد(  ،ها را باید با هم در نظهر  ایهن 

گونه  موقعیتی کم دو  گانهه نیهز معنها مهی ها برخی از آن :ندهستها دست  دهنهد،  بهه صهورت ،دا
کامل آن کهه بها ههم  ها هر چند معنای تا  و  گرفتهه شهوند؛ ماننهد نمونههوقتهی اسهت  ههای  در نظهر 

گونههه ههها پیشههین. امهها برخههی از آن کههه بههدون دیگههری معنههای درسههتی نخواهنههد  بههه  ای هسههتند 
 داشت؛ این حدیث از نوع دو  است. 

بهر اسهها  روش تجزیههه و تحلیهل محتههوایی، سههخن حضههرت یهک ،ملههه توصههیفی بههوده و دو 
کلی دارد: بهترین زنان و بدترین زنان. هر  کلهی دارد: یکهی عنهوان و بخش  بخش نیز دو قسمت 

گههروه )الولههود الههودود ، ... تبههذل  َسههاه کُم( و )شههر نسههاهکم(؛ و دیگههری توصههی  آن  موضههوع )َخیههر ن 
 عهلها ... وال تغفر له ذنبا(.  یل  فیالر،ل( و )الذل

که عبارتند از:   در این روایت دو مورد به صورت موقعیت متقابل و،ود دارد 
زة مههع یههعهلههها العز یلهه  فههیلهه  مههع بعلههها( در بهتههرین زنههان، و )الذلیعهلههها ، الذل یزة فههیههعز. 1

 بعلها( در بدترین زنان.

ره( در بهترین زنان، و )المتبر،  نذا یاب عنها بعلها یمتبر،  مع زو،ها، الحصان مع ی. 2
 الحصان معه نذا حضر( در بدترین زنان.
نخست است. این مورد، ،زی مهواردی اسهت  شود، مورد آنچه به بحث این مقاله مربوط می

کامهل  گههرفتن موقعیهت دو ، معنهها  کههه همهان الگههوی  ،. نکتهه مهههمنیسههتکهه بههدون در نظهر  ایهن 
که بد شمرده شده، عکس همان، خوب شمرده شده است. این نشان می کهه در  رفتاری  دههد 

کههردن ایههن دو فقههره، با یههه و همسههانی رعایههت شههود.معنهها  در ادامههه بههه ه مسههألایههن  یههد وحههدت رو
 شود.  خوبی روشن می

کلیهدی و،هود دارد:  کلمه  ، و  کهه نهاظر بهه موقعیهت« بعهل»و « اههل»در بخش مورد نظر، چهار 
گونه« عهل»ان واژه شناس لغتکه ناظر به واکنش هستند. « ذلیل »و « عزیزة» های مختل   را به 

کهرده واژه اههل پرداختهه و عههل انهد. خلیهل فراهیهدی بهه اسهتعماالت  و البته در یهک مسهیر معنها 
کنان آن، به معنهای ترین افراد نسبت به او، عهل البیت را  همسر و خاربه معنای الر،ل را  سها
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ازهری نیز همهین اسهتعماالت را ذکهر  31متدینان به آن دانسته است.به معنای و عهل االسال  را 
عههل التقهوی »و « ل الر،هلعهه»کرده و عالوه بر آن، انس را ریشه معنای آن دانسته و استعماالت 

نیهز  33صاحب و ابن فار  و ،وهری 32و مانند آن را به همین معنا برگردانده است.« والمغفرة
کرده، برای معن عالوه بر آن اسهتفاده « انهس»و « الفهت»از دو واژه « اهلی بهودن»ی اچه خلیل ذکر 

ههَل »ی اسههتعماالت ایههن واژه، اشههده اسههت. ازدی در معنهه ّهَ
َ
انههس بههه معنههای را « الجالبههدُن بههالع  ع

ههل»گههرفتن،  ّهَ
َ
واُی الجسههَم   ع َلهه»ی وفهه  و موافقههت، و ارا معنهه« الههّدَ ّهَ

َ
بههه معنههای را « َ  یههاُ  العاف  کع

گرفته است. َعُثوا و نزدیکان دانسهته و آیهه شهری   هعشیربه معنای زبیدی اهل را  34تمکن  َفهابن
نن َک َح  ه    مًا م  ل  هن

َ
نن َک َو َح   ع ها  مًا م  ل  هن

َ
گرفته است. 35ع ضهمن بیهان  ،ابن منظور 36را به همین معنا 

کههرده اسههت. همههه آن کههردیم، شایسههتگی و اسههتحقاق را نیههز بیههان  طریحههی عههالوه بههر  37چههه ذکههر 
کرده است.  38استحقاق، تبعیت و ،زی آهین خار بودن را نیز اصافه 

گذشت از آن کلیهدی و،هود دارد: ،چه  کلمه  که در تعری  واژه اهل، چند  انهس و  معلو  شد 
ینهی و تبعیهت. بهه نظهر یآ الفت، وف  و موافقت، سکونت، اختصهار، اسهتحقاق، تمکهن، ههم

کلیهدی را در دو مالفهه  رسد می می کلمهات  کهرد؛ همهان « اختصهار»و « انهس»توان ایهن  ،مهع 
کرده است. که مصطفوی چنین   ( 1)ر. : ،دول شماره 39گونه 

 پردازی واژه أهل : مفهوم4جدول شماره 
 های کلیدی  واژه ها مؤلفه لغت

هههل
األ

 

 انس

 انس

 الفت

 وف  و موافقت

 آهینی هم

 تبعیت

 اختصار اختصار

                                                   
 .89، ر4، جالعین. 31
 .220، ر6، ج تهذیب اللغ . 32
 .1629، ر4، جالصحاح؛ 150، ر1، جمعجم مقاییس اللغ ؛ 64، ر4، جالمحی  فی اللغ . 33

کتاب المای، ج34  .74، ر1. 
 .35ه ی. سوره نسای، آ35
 .35ر14، جتاج العرو . 36
 .29، ر11ج، لسان العرب. 37
 .314، ر5، جمجمع البحرین. 38
 .184، ر1، جالتحقی . 39
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 خار

 استحقاق

 تمکن

 
کههه بههه معنههای انههس ضههد وحشههت و تنهههایی،  بهها هههم بههودن و پیونههد عههاطفی داشههتن اسههت 

ه چیهزی داشهتن و تعل  ببه معنای مستلز  سازگاری، همراهی و تبعیت است. اختصار نیز 
کههه اسههتحقاق و تمکههن مههی کسههانی  ،مههراد از اهههل ،آورد. بنهها بههر ایههن از ییههر آن ،ههدا بههودن اسههت 

که نوعی علقه و پیوند میان آن ،ها  برقرار است و اختصار به هم دارنهد. امها در ایهن ها هستند 
زن است،  ۀعشیرمراد از عهل، که گردد  معلو  می - که در مقابل عهل قرار دارد -« بعل»به قرینه 

کهار  کهدا  از زن و شهوهر، تعبیهر عههل بهه  کریم نیز بهرای خهانواده ههر  نه شوهر و فرزندان او. در قرآن 
َعُثوا َح رفته است:  نن َک َفابن ه    مًا م  ل  هن

َ
نن َک َو َح   ع ها  مًا م  ل  هن

َ
 40.ع

گفته و اما در باره واژه بعل، تقریبًا همه لغت که  شناسان  ؛ امها سهاال زوج استبه معنای اند 
که با و،ود واژه زوج، چرا از بعل نیز اسهتفاده شهده اسهت. پاسهخ در معنهای متفهاوتی  این است 

کههه بعههل دارد و بههه وسههیله آن مههی تههوان بخشههی از ماهیههت مههرد را زنههدگی خههانوادگی روشههن  اسههت 
گفته خلیل، وقتی به مرد بعل اطالق می کهرده باشهند. وی یکهی از  ساخت. به  که عروسی  شود 

کهه ،هز یهک بهار در سهال آب بهاران بهه آن نمهی بردهای بعل را زمین مرتفعهی مهیکار  41رسهد. دانهد 
کهه آب بهر آن اسهتعالی نهدارد و نیهز بهه نخلهی  زمهین مرتفعهی مهیبهه معنهای صاحب، بعل را  دانهد 

کههه از ریشههه مههی کههه بههه آبههی   42اال،تههزای(.) کنههد آورد، بسههنده مههی هههای خههود بههه دسههت مههی گویههد 
کههاربرد دیگههر آن را نخلههی و ابههن منظهه 43،هوهری کاربردهههای بعههل را رب و صهاحب، و  ور یکهی از 

که به خاطر ریشهندان می مفههو  مقابهل  ،هوهری 44اسهتغنای(.) نیهاز اسهت هایش از آبیاری بهی د 
کههه بههه وسههیله آسههمان آبیههاری مههی معرفههی مههی« عههذی»آن را  کههه نههه از  ؛شههود کنههد  بههه خههالف بعههل 

کلمهه را  آسمان و نه از آبیاری، سیراب نمی دانسهته و بیهان « القیها  بهاالمر»شود. عسکری اصهل 
گفتهه مهی که احتیاج به آبیهاری نهدارد، بعهل   46رایهب، 45شهود. داشته به همین ،هت به نخلی 

                                                   
 .35ه ی. سوره نسای، آ40
 .149، ر2 ، جلعین. ا41
 .58، ر2، جالمحی  فی اللغ . 42
 .1635، ر4، جالصحاح. 43
 .57، ر11، جلسان العرب. 44
 .277، رفروق اللغوی . 45
 .135، رمفردات رایب. 46
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کههاربرد آن را بههرای شههوهر و نیههز معبههود ااسههتعالی را معنهه ی اصههلی دانسههته و بههه همههین مناسههبت، 
که پذیرش استعالی هم کند و از آن تو،به می ،ها  ی ثقهل را و از آناراه با سنگینی است، معن،ا 

ی دهشهت را بهرای بعهل تبیهین اشود، معنه زده می که فرد حیران و مدهوش همانند نخل خشک
کلمه بیان می می کنهد: صهاحب، حیهرت و دهشهت، و  کند. و اما ابن فار  سه ریشه برای این 

که سالی یک وی نتوانسهته بهین ایهن امهور  رسهد رسهد. بهه نظهر مهی بار بهه آن آب مهی زمین مرتفعی 
دانهد و در  مصطفوی قاهم به نفس بودن را معنهای اصهلی مهی 47ی واحدی را به دست آورد.امعن

کاربردهای مختل  آن را تبیین می  48کند. توضیح آن از استعالی و استغنای نیز استفاده و 
گذشت از آن کلیهدی و،هود  ،چه  کلمهه  کهه در تبیهین معنهای بعهل، چنهد  دارد: به دست آمد 

کتفهههای، مالهههک، صهههاحب، رّب، ثقهههل، دهشهههت و  ارتفهههاع، اسهههتعالی، قهههاهم، اسهههتغنای، ا،تهههزای، ا
کلیهدواژه ،ثقل و دهشت( ،زی لواز  یا آثار بعل هستند) حیرت. دو معنای اخیر ههای دیگهر  اما 

کرد: استعالی و استغنای. را می گروه تقسیم   توان به دو 

 پردازی واژه بعل : مفهوم5جدول شماره 
 های کلیدی واژه ها مؤلفه غتل

عههل
البهه

 

 استعالی

 استعالی

 ارتفاع

 قاتم، قوا 

 مالک

 صاحب

 رب

 استغنای

 استغنای

 ا،تزای

کتفای  ا

 شههود بههه مههردی نیههازی باشههد. معلههو  مههی رسههد بعههل ترکیبههی از بلنههدمرتبگی و بههی بههه نظههر مههی
کههه دارای ارتفههاع و مههی کههرد  کنههد.  تههوان شههوهر اطههالق  کههه بتوانههد خههانواده را تههدبیر  اسههتعالی باشههد 
کههه مفهههو  بعههل بهها مفهههو  قههّوا  بههودن  ایههن کههریم آمههده اسههت -،اسههت  ارتبههاط  - کههه در قههرآن 

بهها ایههن حههال، بایههد خههود مسههتقل و  49.الر،ههال قّوامههون علههی النسههایکنههد:  تنگاتنههب پیههدا مههی
کنهد. بی کهه بتوانهد نیازههای خهانواده را تهأمین  تواننهد بهه وی  زن مهی ،در ایهن صهورت نیهاز باشهد 

                                                   
 .264، ر1، جمعجم مقاییس اللغ . 47
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کند.  تکیه 
عّزت و ذّلت اسهتفاده  یها ن باره و،ود دارد، از واژهیه در اک یگریات دیات و رواین روایدر ا

عزیهز بهودن زن نهزد خهانوادۀ پهدری و ذلیهل بهودن نهزد همسهر، ویژگهی  ،شده است. در ایهن روایهت
کهه بهه ن اسهت چگونهیها ،تعامل مثبت قلمداد شده اسهت. پرسهش ه ممکهن اسهت دیهن اسهال  

کنهد، ذّلههت زن نهزد شهوهرش را الگهوی تعامههل مثبهت بدانهد؟إ همچنههین  تکهریم زن سهفارش می
ذلیل بودن نزد خانواده پدری و عزیز بودن زن با شوهر منفهی و بهد تلقهی شهده اسهتإ سهاال ایهن 

که چگونه ممکن است پیهامبر خهدا إ پاسهخ عزیهز بهودن زن بها شهوهر را منفهی بدانهد؟  است 
 . استها در بازشناسی معنای یزت و ذلت  این پرسش

،ههوهری، ذّل را ضههّد عههّز دانسههته  50انههد. انقیههاد دانسههتهبههه معنههای خلیههل و صههاحب، ذل را 
کههرده اسههت. وی یکههی از بههه معنههای ابههن فههار  آن را  51اسههت. خضههوع و اسههتکانت و لههین معنهها 

که پا خورده و خا  آن کاربردهای آن را زمینی می رایهب ُذّل را حهالتی  52نهر  شهده باشهد. داند 
کههه در نتیجههه قهههر و یلبههه مههی ّل را حههالتی مههی) دانههد  یههت( و ذ  کههه بعههد از  شکسههت . مقهور دانههد 

خواری و تذّلل به معنای ابن منظور ُذّل را  53آید. صعوبت بدون قهر )لین و نرمی( به دست می
ل را ضد صهعوبت و  خضوع میبه معنای را  دانهد. و در ادامهه بیهان  نرمهی مهیبهه معنهای داند و ذ 

که هر دو  می کار میبه معنای دارد  که  روند. طری  مذّلل نیز به راهی می رف  و رحمت به  گویند 
مصههطفوی نیههز ریشههه اصههلی را نههاچیزی و  54در اثههر راه رفههتن، خهها  آن نههر  و سهههل شههده باشههد.

 55داند. کوچکی در برابر مقا  برتر می
کهار رفتهه اسهت: انقیهاد، خضهوع، اسهتکانت، چند واژه در معن ،در مجموع کلمهه بهه  ای ایهن 

رسهد ذل دو مالفهه اصههلی دارد:  نرمهی، سههولت، خهواری، ضههد قههر، رفه  و رحمههت. بهه نظهر مههی
کهه آن مهورد نسهبت  یکی فروتری و دیگری انعطاف و نرمی. استعمال ذلت وقتی درست اسهت 

ثانیههًا انعطههاف و نههرمش داشههته باشههد، نههه  تههری قههرار داشههته و اواًل در رتبههه پههایین ،بههه نقطههه مقابههل
کاربرد، مثبت مقاومت. این وضعیت می واخفه  لهمها ،نهاح مانند: ؛ تواند به تناسب مورد 
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داشههته باشههد. در  المسههکن  ضههربت علههیهم الذلهه  وماننههد: ؛ و یهها منفههی الههذل مههن الرحمهه 
که ح  بوده و فرد، شایسته کاربرد مثبت، فروتری در ،ایی رخ می کاربرد  ؛آن است دهد  اما در 

کهه  منفی، ح  نبوده و شایستگی آن و،ود ندارد. ذّلهت بهه معنهای خهواری بهه ایهن دلیهل اسهت 
کههههه بایههههد محکههههم باشههههد، از خههههود نرمههههی نشههههان داده اسههههت. نرمههههی در چنههههین  فههههرد در ،ههههایی 

 شود.  هایی سبب نفوذ دیگران و در نتیجه خوار شدن انسان می موقعیت
ز میان این دو مالفه، نرمی و نفوذپذیری اولویهت داشهته باشهد، امها ایهن به بیان دیگر، شاید ا
گههر  فروتهری(، مبنهای آن را تبیهین مههی) خواههد و مالفهه دیگههر حالهت، مبنها و پایهه مههی کنهد. حهال ا

گههر ییرمنطقههی باشههند،  فروتههری منطقههی باشههد، نرمههی و انعطههاف نیههز صههحیح خواهنههد بههود و ا
 اهد بود.انعطاف و نفوذپذیری نیز ناصحیح خو

 پردازی واژه ذلل : مفهوم6جدول شماره
 های کلیدی  واژه ها مؤلفه لغت

ذلل
 

 ارزشی( فروتری )بی
 خواری

 ضد قهر

 نرمی و نفوذپذیری

 انعطاف

 رف 

 انقیاد

 سهولت

 خضوع

 رحمت

 
کاربه معنای و اما در باره واژه عزز؛ خلیل عّز را  کهرده و از  بردههای ایهن شدت و سختی معنها 

کم کهه زمهین را نهر  را سهخت و نفوذناپهذیر  واژه، به  گوسهفند، و بهارانی  یابی، دشواری خروج شیر 
 اکند. وی همچنهین اعتهّز را بهه تشهرف معنه سازد، و نیز زمین سخت بدون سنب، اشاره می می

صههاحب، عههالوه بههر ایههن مههوارد، یلبههه و چیرگههی را نیههز ،ههزی معههانی آن دانسههته  56کههرده اسههت.
کهههرده و از  57ت.اسههه کرامهههت نیهههز یهههاد  ،هههوهری عهههالوه بهههر مهههوارد یهههاد شهههده، از قهههدرت و یلبهههه و 

کهرده اسهت. گوسفند نیز اشاره  ابهن منظهور  58کارکردهای آن به قحطی سخت و دشواری حمل 
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که همانند دیگر لغت 59،و زبیدی قهوت، شهدت و به معنای ماده عّز را  که - انشناس در حالی 
برخهههی  ،داننههد. بهههر همههین اسههها  را ترکیبههی از رفعهههت و منههع مهههی واژه عهههزت - داننههد یلبههه مهههی

که مانع مغلوب شدن انسان مهی شناسان، عزت را حالتی می لغت شهود و انسهان عزیهز را  دانند 
که حالت منهع دارد و مغلهوب نمهی کسی می برخهی شهعرای عهرب بهرای عقهاب از  60شهود. دانند 

کرده کوه س واژه عّز استفاده   61یافتنی نیست. کونت دارد و دستاند، چون در باالی 
گذشت که لغت ،از مجموع آنچه  کلمهه  به دست آمد  شناسان در تعری  این واژه، از چنهد 

کرده کرامهت.  محوری استفاده  اند: قهر، یلبه، شدت، صالبت، قوت، منع، رفعت، شرافت و 
کههرد: فراتههری و سرسههختی. عههزت، اوالً  ایههن مجموعههه را مههی از نههوعی  تههوان در دو مالفههه خالصههه 

برتههری و ارزشههمندی برخههوردار اسههت، ثانیههًا نسههبت بههه آن سرسههخت و نفوذناپههذیر اسههت. ایههن 
کاربرد می کهاربرد مثبهت داشهته باشهد،  مفهو  به حسب موارد  گهر  توانهد مثبهت یها منفهی باشهد. ا

کهاربردش  گهر  که نسبت به آن مقاو  و نفوذناپهذیر اسهت. امها ا یعنی یک ارزش واقعی و،ود دارد 
کهه ارزش واقعهی نیسهت. بهه بیهان منفی  باشد، یعنی بر سر امهری سرسهخت و نفوذناپهذیر اسهت 

دیگهههر، شهههاید از میهههان ایهههن دو مالفهههه، سرسهههختی و نفوذناپهههذیری اولویهههت داشهههته باشهههد، امههها 
گهر فراتهری و  خواهد و مالفه دیگر، مبنای آن را تبیهین مهی سرسختی، مبنا و پایه می کنهد. حهال ا

گههر شهده، منط ارزش انتخهاب قههی باشهد، سرسههختی و نفوذناپهذیری نیههز صهحیح خواهنههد بهود و ا
 ییرمنطقی باشد، مقاومت و سرسختی نیز ناصحیح خواهد بود.

 پردازی واژه عزز : مفهوم7جدول شماره 
 های کلیدی  واژه ها مؤلفه لغت

عزز
 

 فراتری )ارزشمندی(

 رفعت

 شرافت

 کرامت

سرسختی و 
 نفوذناپذیری

 منع

 یلبه

 شدت

 صالبت

 قهر

 قوت
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کهه از روش تجزیهه و تحلیهل و بررسهی متهون متقابهل اسهتفاده  کهل اسهت  کنون نوبت بررسهی  ا
گههروه زنههان شایسههته و  مههی کههه دربههاره دو  کلههی دارد  شههود. بخههش مههورد نظههر حههدیث دو قسههمت 

کهه یکهی دربهاره  کدا  نیز دو قسهمت دارنهد  « بعهل»و دیگهری دربهاره « عههل»ناشایست است. هر 
زة مهع یهعهلهها العز یله  فهیل  مع بعلها( در بهترین زنهان، و )الذلیعهلها ، الذل یزة فیاست: )العز

که نوعی یکپارچگی معنایی را بایهد در ایهن  بعلها( در بدترین زنان. نکته بسیار مهم این است 
گرفهههت؛ زیهههرا ایهههن قطعهههات، در تقابهههل بههها یکهههدیگر هسهههتند: تقابهههل شایسهههته و  قطعهههات در نظهههر 

کهه  ناشایسته، و تقابل عهل و بعل. ضرب این امور در یکدیگر، چهار ویژگی را به و،هود مهی آورد 
 ( 8: ،دول شماره)ر.  دارد. هر دو مورد آن یک مدل را بیان می

 های متقابل : موقعیت8جدول شماره

 بعل عهل 

 الذلیل  العزیزة خیر النسای

 العزیزة الذلیل  شّر النسای

 
که این امور چهارگانه را یک مجموعه دید و لذا نمهی تضا میقرینه تقابل اق را  هها تهوان آن کند 
کهدا  از واژه به صورت ،زیره کهرد. بهر ایهن اسها ، ههر  ههای محهوری ایهن روایهت یعنهی  ای معنها 

 ها داشته باشند. عزیز و ذلیل، باید معنایی همانند و سازگار در تما  قسمت
رایهج آن بهه معنهای شهاید بتهوان  - به زنان شایسته استکه مربوط  - عزیزة در قسمت اول را

توان مثبت دانست. این بها  توان ار،مندی نزد خانواده را می یعنی ار،مندی دانست؛ چون می
کهه مربهوط بهه  - امها همهین معنها را در قسهمت دو  ؛قواعد عا  عزتمندی اسالمی سهازگار اسهت

کههرد؛ چههون نمههی نمههی - زنههان ناشایسههت اسههت تههوان ار،منههدی نههزد شههوهر را منفههی  تههوان لحهها  
کرامهههت زن نهههزد شهههوهر را بیهههان مهههی دانسههت. ایهههن بههها آمهههوزه کهههه  دارد و نیهههز بههها قواعهههد عههها   ههههایی 

عزتمندی، ناسازگار است. بنا بر این، معنای اصلی عهزت یعنهی نفوذناپهذیری در ارزش را بایهد 
کرد. بر اسا  ایهن معنها، زن شایسهته نسهبت بهه خهانواده ناشایسهت نسهبت بهه  اش و زن لحا  

 همسرش نفوذناپذیر است. 
یعنهی  ،همین مطلب درباره واژه ذلهت نیهز صهادق اسهت؛ ههر چنهد شهاید معنهای رایهج ذلهت

چههون ) صههحیح بههه نظههر برسههد - کههه مربههوط بههه زنههان ناشایسههت اسههت -خههواری در قسههمت دو  
بهوط بهه کهه مر -امها ایهن معنها در قسهمت نخسهت  ؛خواری نزد خانواده، امهری مطلهوب نیسهت(

تهوان امهری مطلهوب شهمرد.  چون خواری نزد شوهر را نمهی ؛درست نیست - زنان شایسته است

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

لگو
ا

ی 
ی نظر

خله
مدا

 «
اف
نعط
ا

 - 
اپذ
فوذن
ن

 در« یری
واده
خان

 

 

 

41 

کههرد. بههر ایههن  ،،هها نیههز معنههای اصههلی ذلههل بنهها بههر ایههن، ایههن یعنههی نرمههی و انعطههاف را بایههد لحهها  
اش نفوذپهذیر و زن ناشایسهت نسهبت بهه همسهرش نهر  و  اسا ، زن شایسته نسبت به خهانواده

 منعط  است.
گذشت، می ا تو،ه به آنب که این قسمت روایت، یک مدل رفتاری خار را  چه  گفت  توان 

« نفوذپهذیر - سرسهخت»بهرای زنهان شایسهته و « نفوذناپهذیری - انعطهاف»کنهد؛ مهدل  معرفی می
 برای زنان ناشایست. بر اسا  این مدل، رفتهار مطلهوب در برابهر دخالهت بیرونهی، نفوذناپهذیری

کههه از یهک سهو بهه پههیش) سهر، انعطههافبسهته( و در برابهر هم) گیهری از ورود ویهرو  بههه  بهاز( اسهت 
شههود. در  بههه تلطیهه  روابهه  درون خههانواده منجههر مههی ،داخههل سیسههتم خههانواده و از سههوی دیگههر

کهه سیسهتم در برابهر دخالهت بیرونهی بهاز و در برابهر همسهر بسهته  مقابل، رفتار نامطلوب آن است 
گهذارد و راه تعامهل  رو  بهه درون سیسهتم خهانواده را بهاز مهیباشد. این مدل رفتهاری راه ورود ویه

 بندد. مثبت و منعط  با همسر را می

 یریگ جهینت و بحث
کهه روابه  همسهران را بهه چهالش می کشهد، چگهونگی تعامهل یکهی از همسهران، بها  از مسایلی 

پهدری،  هادبه ویژه خانوادۀ اصلی و اولی است. چگونگی تعامل با خهانو ،افراد خارج از خانواده
« نهاظر بهه شهخص ثالهث»گهذارد. مهراد از تعامهل در ایهن ،ها تعامهل   گاه در رابطهر همسهری اثهر می

که به مفهو  چگونگی رفتار یک طرف، با خانوادۀ خود در بارۀ همسهر و زنهدگی زناشهویی  است 
گهاه تنههها بههه طههرفین ر اسهت. رابطههر هههر فههرد بهها دیگهران را از دو دیههدگاه می کههرد:  ابطههه تههوان بررسههی 

گاه به فرد سومی نیز مربوط می محدود می گونهه تعامهل دار شود و  گهاه یهشود. از ایهن رو، چنهد  م: 
که شامل رابطر همسران با یکدیگر )رابطر میانمیان فردی تعامل،  همسهری( و رابطهه ههر  است 

گاه تعامل، نهاظر بهه شهخص ثالهث اسهت. در  والدینی( می-کدا  با والدین )رابطر فرزند شود، و 
 شده، به فرد سومی مربوط است.  این نوع تعامل، رابطر فرد با طرف مقابل و مساهل مطرح

گاه برخی تعامل های ما با هر یک از این دو طرف )همسر یا خانواده( تفکیک  به دیگر بیان، 
شههده اسههت و چگههونگی رابطههه بهها یههک طههرف، ارتبههاطی بهها طههرف دیگههر نههدارد و بههر یکههدیگر اثههر  

کدا ، مستقل از دیگری تعری  میگذارند و الگ نمی گاه تعامهل مها بها  وی ارتباط با هر  شود. اّما 
گیرد و الگوی ارتباط، با توّ،ه به ههر دو طهرف، تعریه   یک طرف، ناظر به طرف دیگر شکل می

الگهوی رابطهه بها  ،شود. در این حالهت، سهه الگهوی رابطهه و،هود دارد: الگهوی رابطهه بها همسهر می
کنههون سههخن بههر سههر الگههوی سههو  اسههت. در ایههن  –ه بهها همسههر الگههوی رابطهه و والههدین خههانواده. ا
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کهه بهه همسهرش مربهوط می اش در حهوزه روایت، چگونگی رابطر خوب فهرد بها خهانواده شهود،  ای 
بیهان شههده اسههت. ایههن موضههوع، از مسهاهل مهههم در خههانواده و از عوامههل اثرگههذار در رضههامندی و 

 پایداری خانواده است.
که در الگوی نادرست تعامل ناظر به شهخص ثالهث، فهرد،  ه دست میاز روایت، چنین ب آید 

اش نفوذپهذیر اسهت. چنهین  نسبت به همسرش نفودناپذیر، و در عهین حهال نسهبت بهه خهانواده
کهه از خهانواده تواند تعامل مثبت و سازنده وضعیتی نمی کسهی  اش  ای را برای زندگی رقم بزنهد. 

یر است، در مساهل مربوط به همسر و زندگی زناشهویی، نفوذپذیر و نسبت به همسرش نفوذناپذ
پذیرد، و از سوی دیگهر، در  تأثیر می ها پذیر بوده و از سخنان منفی آن از یک سو، از آنان تحریک

و « پهههذیری تحریک»پهههذیرد. مجموعهههر  ایهههن بهههاره، ههههیچ سهههخن و توضهههیحی را از همسهههرش نمی
که ا ، شرایطی را به و،ود می«نفوذناپذیری» مکان تفاهم، احسا  نزدیکی و صهمیمیت، و آورد 

گیری، بهه بیهرون خهانواده  َبهَرد. در ایهن شهرای ، مرکهز تصهمیم تعامل مثبت و سازنده را از بین می
کمهک یکهدیگر زنهدگی خهود  رود و همسران نمی شود، استقالل آن از بین می منتقل می توانند با 

کدورت و ناسازگاری آورد و موّفقیهت خهانواده  را به و،هود مهی را سامان دهند. همین امر، زمینر 
 اندازد. را به مخاطره می

در طرف مقابل، در الگوی درست تعامل ناظر به شخص ثالث، فرد، نسبت به همسر  خود، 
توانههد  اش نفوذناپههذیر اسههت. چنههین وضههعیتی می نفودپهذیر، و در عههین حههال نسههبت بههه خههانواده

م زند. در این الگو، در تعامل بها والهدین، سرسهختی ای را برای زندگی رق تعامل مثبت و سازنده
احترامههی بههه آنههان نیسههت. فرزنههد در  بههیبههه معنههای و انعطههاف ناپههذیری و،ههود دارد. ایههن، هرگههز 

کنهد و احتهرا   - چارچوب تعامل والد فرزند باید بهه تمهامی دسهتورات دیهن در ایهن رابطهه عمهل 
دگی مشهتر  خهود بها همسهرش، نفوذناپهذیر نسهبت بهه زنه ،دارد؛ امها در عهین حهال والدین را نگهه

 باشد.
کامهل و دقیه  یهک هاز مسا ل مهم در فرایند فهم حدیث، مشکل الحدیث است. بهرای فههم 

کهرد. یکهی از آن مهرتی  بهامتن، باید اشکاالت و شهبهات  ه مسهأل هها مفهاد مهتن را بررسهی و حهل 
گفته شود سرسخت بودن با والهدی ن، بها اصهل احتهرا  بهه احترا  به والدین است. ممکن است 

کههه اواًل نفوذناپههذیری  ،آنههان ناسههازگار اسههت. پاسههخ احترامههی نیسههت؛  بههیبههه معنههای ایههن اسههت 
ل زندگی خود. ثانیهًا بایهد میهان تعامهل بهین هنفوذناپذیری یعنی تأثیرنپذیرفتن از خانواده در مسا

گذاشهت. والدی( با تعامهل نهاظر بهه شهخص ثا - اش )تعامل فرزند فردی او با خانواده لهث فهرق 
که اتفاقًا یکی از  فردی با خانواده زن، در تعامل بین اش، تابع قوانین رابطه فرزند با والدین است 
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. امهها در رابطهه نههاظر بههه واخفهه  لهمها ،نههاح الههذل مهن الرحمهه : نرمهی اسههت ههها ین آنتههر مههم
کهه در ایهن روایهت آمهده بهود. بنها بهر ایهن، زندگی خانوادگی بهه معنهای ایهن  اش تابع مهدلی اسهت 

احتههرا   هها توانهد در چهارچوب تعامههل بهین فههردی بها والهدین، بههه آن احترامهی نیسههت. فهرد مههی بهی
 تأثیر نپذیرد. ها اش از آن ل خانوادگیهبگذارد، اما در باره مسا

ه مشورت زن و شهوهر بها دیگهران و نصهیحت دیگهران نسهبت بهه آنهان اسهت. در مسألدیگری 
گفهت نفوذپهذی پهذیری اسهت. در مشهورت،  پذیری و نصهیحت ری، ییهر از مشهورتاین باره باید 
اّمها  ؛گیرنهد شود؛ اّما در نهایت، خود  همسران، با یکدیگر تصهمیم می دیدگاه دیگران شنیده می

گیههرد و امکههان بررسههی و تصههمیم در  در نفوذپههذیری، سههخن دیگههران، معیههار یههک طههرف قههرار می
کم بر رواب  َبَرد.   زو،ین را از بین میقضای خانواده و بر اسا  اصول حا

کهه ایهن روایهت در بهاره زنهان اسهت، پهس تکلیه  مهردان چهه  ،برانگیز سو  و نکته چالش این 
توانند نفوذپذیر باشهند؟ در پاسهخ بهه ایهن مسهأله، دو موضهوع را بایهد از ههم  شود؟ آیا آنان می می

کرد: اصل نفوذناپذیری و دیگری صدور روایت درباره زنان. در با بایهد  ،ره موضهوع نخسهت،دا 
که عوامهل مهزاحم و مخهرب وارد سیسهتم  گفت مال  نفوذناپذیری، ،نسیت بردار نیست. این 

کهههارکرد آن را مختهههل نکنهههد، ارتبهههاطی بههها ،نسهههیت نهههدارد. از ایهههن رو ههههر دو را  ،خههانواده نشهههود و 
 .مهیم دادتهوان آن را بهه مهرد نیهز تع با تنقیح مناط و الغای خصوصیت می تواند شامل شود و می

کههه هههر چنههد ایههن ویژگههی در میههان مههردان نیههز ناپسههند اسههت،  امهها موضههوع دو  سههخن ایههن اسههت 
آمهادگی پهذیرش »هها در  فراوانی این پدیده در میهان زنهان بیشهتر از مهردان اسهت. نتیجهه پهژوهش

که زنان در مقایسه با مردان اندکی نفوذپذیرتر هستند. ، نشان می«نفوذ ا،تماعی از این  62دهد 
کهه  ،رو که روایت درباره زنان صادر شده و روایتی درباره مردان نداریم، نه بهه ایهن معناسهت  این 

نفوذپهذیری مههردان اشهکالی نههدارد، بلکهه بههه دلیههل فراوانهی بیشههتر در میهان زنههان اسهت. عههالوه بههر 
کهه اسههتعالی و اسهتغنای ،ههزی ویژگهی« بعههل»ایهن، در تعریه  واژه  ههای مههرد اسهت و لههذا  گذشهت 

گر باشد، در حقیقت ویژگی مردانه ندارد. اساسًا   مرد نباید نفوذپذیر باشد و ا
گرفته است. گر درمان لگو در مطالعات مربوط به خانوادهاین ا ان نیز به خوبی مورد تو،ه قرار 

بههه همههین  - ین زمینهه آسههیب در خههانواده اسهتتههر کهه مهههم -در نظهها  خههانواده  هها بحهث مثلههث
که یک زاویهه آن خهارج از نظها  خهانواده ، در این 63.پردازد می موضوع ا با مثلثی موا،ه هستیم 

                                                   
 .168، رهای فردی شناسی تفاوت روان. 62
 .Family therapy in clinical practice؛ در خانواده و ازدواج یساز مثلث و مثلث.  63
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 .است
کوتهاه مهدت بهرای مرکهز مشهاوره بها رویکهرد دینهی  های ایهن پهژوهش، برنامهه بر اسا  یافته ای 

حههر  رضههوی توسهه  محققههان ایههن مقالههه طراحههی شههده اسههت. ایههن مداخلههه مربههوط بههه مههواردی 
کههه مشههکل زو،ههین، دخالههت آسههیب هههای اصههلی و افههراد خههارج از خههانواده  ادهزای خههانو اسههت 

ی سیسهتمی معنهوی: گهر درمهان خهانواده»ر مقالهه دیگهری بها عنهوان است. معرفی این مداخلهه د
گرفت.« نفوذناپذیری بر عملکرد خانواده - اعتبار و اثر الگوی تجربی انعطاف  صورت خواهد 

کیفهی محهدودیت چنهد در پهژوهش هر  ورد اسهتفاده بهری روش شهناختی بهه منهابع مههها ههای 
کنهد می کهارگیری بهامها پیشهنهاد  ،گردد و همواره ممکن است منبهع معارضهی نتهایج را تهدیهد  ه 

ه از مههتن تاسههتوانههد ارزش ایههن الگوههای برخ مهی بهها الگوههای رقیههب ههها ایهن الگوههها و مقایسهه آن
کند.  دینی را بیش از پیش بر،سته 

 کتابنامه
   ق.1414روت، چا  اول،یب مرتضی زبیدى، محمد بن محمد ،تاج العرو  _
کلمهات القهرآن الکهریم _  سهو ، لنهدن، چها  - قهاهره_  روتیه، بمصهطفوى حسهن ،التحقی  فی 

 .ق1430
تههران: دارالکتهب االسهالمیه،  خرسهان، : یهتحقسهی، طو حسهنمحمهد بهن ، تهذیب األحکها  _

  ق.1407، چهار  چا 
 .ق1421بیروت، چا  اول،  زهرى،ا محمد بن احمد، تهذیب اللغ  _
 .عبا  پسندیده، )زیر چا ( ،روایات خانواده() 2نامه فقه الحدیث در  _
کنجی، تهران: ساواالن :، تر،مهبدار و دیگران، شناسی ا،تماعی روان _  ش.1380 ،حمزه 
 ، حسن شمس اسفندآباد.های فردی شناسی تفاوت روان _
 ،مسههههعودی، تهههههران: سههههمت و دانشههههکده علههههو  حههههدیث ، عبههههدالهادیروش فهههههم حههههدیث _

 ش،1386
 ،، فتههال نیشههابوری، قههم: انتشههارات رضههی، چهها  اولروضهه  الههواعظین و بصههیرة المتعظمههین _

 ش.1375
 ق. 1376 اول، بیروت، چا ، ،وهرى ل بن حمادی، اسماعالصحاح _
 ق.1429 ،قم: دارالحدیث، چا  اول  کلینی، بن یعقوب محمد ،الکافی _
دفتهر انتشهارات اسهالمی،  م:(، قبن بابویه )صدوق ، محمد بن علیکتاب من الیحضره الفقیه _
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 ق.1413 دو ،
 .ش1387 اول، ازدى، تهران، چا  عبدا  بن محمد ،کتاب المای _
 ق. 1414 روت، چا  سو ،یابن منظور، ب ،لسان العرب _
کهایتو - ف، ف، لئو - گرین،،ی. آر، توما  ،سازی در خانواده و ازدواج مثلث و مثلث _  ،ف، 

 .ش1390، نشر دانژه :تهران ،فرشاد بهاری :تر،مه
 .ش1375سو ،  ریحی، تهران، چا ط ، فخر الدین بن محمدمجمع البحرین _
 .ق1414 اول، بیروت، چا ل بن عباد، یاسماع ،المحی  فی اللغ  _
 .ق1404، احمد بن فار ، قم، اول، معجم مقاییس اللغه _
  ش.1370چهار ، قم: شری  رضی، چا ، طبرسی حسن بن فضل ،مکار  األخالق _
کاظم ،منط  فهم حدیث _  ، ، قم: ماسسه آموزشی و پژوهشهی امها  خمینهیطباطبایی سید 

 ش.1393
یههروی، انتشههارات سههمت و  .  و بزرگههی ،ههان . ، گههری و مشههاوره درمههان هههای نههوین روان نظریههه _

 .ش1395  ،و دانشگاه  پژوهشگاه حوزه
کهنش ر خانواده درمانگری سیسهتمی معنهویاث» _  وری خهانواده )الگهوی بهر رضهایت زناشهویی و 

، 6، شهههماره 4نامهههه زنهههان و خهههانواده، سهههال  بزرگهههی، پهههژوهش . مسهههعود ،هههان«مههههر و قهههدرت(
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