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Abstract 
Lifestyle is one of the factors of stability and instability of the family. Today, modern 
lifestyles fuel life dissatisfaction and, consequently, the tendency to divorce. In this 
research, using ijtihad and narration methods, an attempt has been made to introduce the 
culture of Islamic social style as a solution for family breakup and disintegration. Slowly 
The principles of Islamic socialization and the moral and educational practices 
recommended in religious sources help to further the family and strengthen kinship and 
marital relations. Principles such as the principle of kindness, the principle of forgiveness, 
the principle of cooperation, the principle of empathy can help make marriage more 
desirable. 
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 چکیده
های  رود. امروزه سبک زندگی مدرن نارضایتی ثباتی خانواده به شمار می سبک زندگی یکی از عوامل ثبات و بی

ه از روش اجتهادی و نقلی، تالش شده زندگی و در نتیجه گرایش به طالق را دامن است. در این تحقیق با استفاد
است فرهنگ سازی سبک معاشرت اسالمی را به عنوان یک راه حل برای گسست و فروپاشی خانواده معرفی کند. 

های اخالقی و تربیتی توصیه شده در منابع دینی به اهتمام بیشتر خانواده و تحکیم  اصول معاشرت اسالمی و رویه
کمک میکند. اصولی مثل اصل مهربانی، اصل گذشت، اصل همکاری اصل همدلی روابط خویشاوندی و زناشویی 

 تر کمک کند. میتواند به روابط زناشویی مطلوب
 سبک زندگی، سبک معاشرت، سبک معاشرت اسالمی، ثبات خانواده، گسست خانواده.کلیدواژه: 

  

................................................................................................................................................................. 
 ١١/٠٤/١٤٠٠، تاریخ پذیرش: ٠٥/٠٢/١٤٠٠تاریخ دریافت:  *.



)۵(پیاپی  ۱۴۰۰، بهار و تابستان ۱، شماره ۳های اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

172

مقدمه
از همه مورد توجه  شیاست که ب ینرخ طالق در جامعه از مسائل کنترل یا یریشگیپ استحکام خانواده و موضوع

 ت،یو ترب میتعل لسوفانیشناسان، ف قرارگرفته است. پژوهشگران فرهنگ، جامعه  یمختلف علم یها حوزه شمندانیاند
همت  آن یو بررس لیتحل به یو فعاالن مسائل زنان و خانواده هرکدام از منظر یحقوق ی ـکارشناسان مسائل اقتصاد

 داند یخود م ینییحاضر رسالت تب قیکه تحق یاسالم یزندگ طالق با پارامتر سبک تیگمارده اند. دخالت در وضع
.است تیضرورت و اهم یدارا یکاربرد ثیو هم از ح یهم از لحاظ نظر

از پروژه  یکاهش طالق است که خود بخش یاسالم هیاستخراج نظر قیتحق نیا هی، دستمااوالً : ینظر  ثیح از
کاو حل مسائل وکند ،اً یثان رود؛ یبه شمار م یو انسان یکردن علوم اجتماع یو اسالم یساز یبوم یکالن علم
اغلب علل  ی، به نحواست؛ ثالثاً  یزشمندکار ار زین ینیو د یاسالم یو استراتژ کردیبر منابع، رو هیبا تک یاجتماع

 نیتر ینهادن بر اساس رو،انگشت نیاست. از ا یو در چارچوب آن قابل بازخوان ابدی یارجاع م یزندگ طالق به سبک
.فراوان دارد تیعله العلل) اهم ی(به عبارت علت طالق

نهاد خانواده دارد.  تیدر اهم شهیو کاهش نرخ طالق، ر یریشگی، پرداختن به موضوع پاوالً : یکاربرد ثیح از
گوناگون است تا آنجا که سعادت و شقاوت  یها و محمل فرهنگ یبشر اجتماع نیادینهاد مقدس خانواده، رکن بن

سالمت و  در گرو ایداشتن جامعه صالح و پو ،نگما شده است. بی یابیمنبعث از خانواده سالم و ناسالم ارز ها انسان
خانواده  هیبشر در سا یو هنر یموفق علم یها آورد گونه که تمام دست سالم و صالح است همان یها خانواده یداریپا

به سعادت  دنیخانواده مقدمه سالمت جامعه و رس میتحک نیبنابرا د؛یآ یم دیپد یامن خانواده ارزش طیسالم و مح
همسران و فرزندان بخش  فیخانواده، حقوق و وظا یروابط اعضا لیو تعد میتنظ ،اً یثان سازد؛ یم سریمرا  یجمع

سور  یاسالم را به خود اختصاص داده و تا آنجا که بعض یتیو ترب یخالقا یها از دستورات و سفارش یقابل توجه
دستورات ثبات خانواده  نیتمام ا تیغا ؛است افتهیبه مسائل خانواده اختصاص داده »  طالق«و » نساء«قرآن مانند 
 رساند؛ یدر حوزه خانواده مدد م یاسالم یها شدن دستورالعمل یاتیحاضر به تحقق و عمل قیتحق نیاست، بنابرا

ها را بر عهده  افراد و انسان یو سازندگ تیترب فهیاند، نهاد خانواده وظ محققان اذعان کرده یگونه که برخ ، همانثالثاً 
و  دهیمتعهد و سالم گرد یانسان یروهاین تیباعث ترب یارزش یزندگ سبک لی) تسه٤٨ص ،١٣٩٣ ده،(حسن زا دارد

گرا سامان خواهدگرفت. سالم و ارزش آن جامعه هیدر سا

 قاتیاست. آنچه که تاکنون تحق یمعنو یطالق در چارچوب نظام زندگ یبازخوان قیتحق نیا یاصل ینوآور
همراه بوده است. اما از نظر اسالم » آنگونه که هست یزندگ« فرض شیاند به صورت پنهان با پ گرفته یانجام شده پ

 ییها استوار است. اسالم آموزه» باشد دیباآنگونه که  یزندگ« یاصل هنجار یبر مبنا یمطالعه و ساخت نظام زندگ
به صورت  ،یسامان داده شود و در صورت مشاهده نابسامان یکه براساس آن زندگ گذارد یخود م روانیپ اریدر اخت

مطالعه طالق در صدد است در  »یزندگ سبک« ریمتغ یریگیبا پ قیتحق نیحل و فصل شود. ا نانهیب دلسوزانه و واقع
شناسان  شناسان و جامعه که نوعا روان ییرهایرا مدنظر قرار دهد. متغ  ثبات و استحکام خانواده ملعا نیتر نیادیبن
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اما توجه به باورها و  دهد یرا هدف قرار م یخانوادگ یزندگ یاست که سطوح ظاهر یعوامل کنند یدنبال م یتجرب
مسئله  نیا رسد ی. به نظر مدهد یقرار م وجهرا مورد ت یتر زندگ یادیبن یها هیو ال تر قیسطوح عم یارزشها در زندگ
 باشد. قیتحق نیا یو ابتکار واقع یدستاورد اصل

 طرح مسئله
که استحکام، ثبات و سالمت آن، نقش ای به گونهاست  ینهاد اجتماعترین و مهم نیتر کوچک» خانواده«
 اتیاست. در ادب یمهم تمدن اسالم یها هیاز پا یکی خانوادهامعه دارد. ثبات در سالمت، ثبات و نظم ج یاساس

 یخانواده معرف یاعضا یو آرامش روح یروان تیامن یبزرگ خداوند و عامل اساس اتیخانواده از آ ،یوقرآن ینید
 ،بگیردی شکل و سازمان اجتماع التیتشک نیدارتریپاشود می باعثاست که  ). خانواده٢١(روم:  شده است
 یها تیذهن نیو ماندگار تر ی عملی گرددتیترب یها آموزش نیتر یادیبنی رخ دهد، انسان باطاتارت نیتر مناسب
 نیعنصر در تکو نیکه ماناتر یریپذ جامعه ،شناسیدر جامعه). ٢٥٤ص ،١٣٨٦ دنز،ی(گتثبیت شود  یاعتقاد
 یروهاین نیتأم دیو کل  مثل که ضامن بقاء جامعه دی. تولشود یم نسبت دادهخانواده  آغازش بهاست،  انسان تیشخص
 ،یروان ،یتعادل روح جادیها، پرورش نسل، ا . خانواده در انتقال ارزشگردد یم سریخانواده م هتماماست با ا یانسان

را  یتیو حما یکنترل ،ینظارت یسازوکارها نیتر دارد. خانواده منعطف لیبد یافراد جامعه نقش ب یو عاطف یاجتماع
. بنا بر آنچه ذکرشد، خانواده دهد یم قرار جامعه اریدر اخت کیبروکرات فاتیو بدون تشر نهیهز نیتر ا نازلب
 شیاست روبه فرسا یکه دارد، مدت یتیاهم رغم یخرده نظام ارزشمند عل نیاست. ا یاجتماع رساختیز نیتر نیادیبن

 ،یلیتحص یها تفاوت ن،یزوج یمانند اختالف سن یعوامل نک،یاست. ا ترک برداشتهمستحکمش  واریرفته و د
) طالق را که ١٢٦ص ،١٣٨٦ ،یاحی(ری طلب و لذت یگذارن بلند، خوش یارتکاب جرم، سوءمصرف مواد، آرزوها

و در  نیتر ییبود، به ابتدا یمشکالت خانوادگ یحل عرف راه نیو آخر یحالل شرع نیتر مبغوض یروزگار
است.  دهی%  هم رس٥٠به  بیتا مرز قر تهران ینواح یکرده است. روند طالق در برخ لیحل تبد راه نیتر دسترس
را به دنبال  یادیز یو ارزش یفرهنگ ،یمال یها نهیو هز امدهایها، فارغ از علل و عوامل آن، پ خانواده یفروپاش

از جمله  یاد جنسفرار دختران از منزل و فس ،یگر ی. کودکان کار، تک سرپرست شدن خانواده، تکدآورد یم
مدرن است. طالق، پا  دهیپد کی یو در هر سطح یخ. طالق، با هر نرروند یطالق به شمار م یاجتماع یامدهایپ

 افتهیرشد  مردم های معاشرت معیشت و چارچوب نظامجامعه، مدرن شدن  شدن یشدن افراد، صنعت یشهر یبه پا
 جیمدرن با آنچه اسالم در صدد ترو معاشرت سبک یارزش یها نکته است که سازه نیا توجهنیازمند  ی مسئلهاست. 

است. در  یاخالق یادهایبر بن یمحور، معناگرا و مبتن ارزش یاسالم معاشرت دارد. سبک یآن است، تفاوت اساس
و  یمعنو یها شیانسان براساس گرا یجسم یازهایو ن یطیاقتضائات مح ،ینفسان التیتما یاسالم معاشرتسبک 

معاشرت   سبک جیمؤثر در کاهش طالق، ترو یها از راه یکی. بنابرمبنا، شود یم یبند او صورت یروح یازهاین
 یرگذاریتأث نحوه« نییآن را دارد مسئله تب یبررس یسودا قیتحق نیآن خواهدبود. آنچه ا یها ارزش میو تحک یاسالم
شود که  یسزاوار است بررس ن،ی؛ بنابرااست» خانواده پیشگیری از گسست و فروپاشیبر  یاسالم معاشرت  سبک
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ها را به  خانواده توان یو چگونه م کند؟ یم فایطالق ا یفراوان شیافزا ایدر کاهش  یچه نقش یاسالم معاشرت سبک
طالق، در  مونینام دهیو گسترش پد وعیتلخ ش تیواقع رفتنیحاضر با پذ قیسوق داد؟ تحق یاسالم معاشرت  سبک

تند صعود آن  بیطالق و ُکند شدن ش یکاهش فراوان یابخش بر جهیئه راهکار مناسب، مؤثر، کارآمد و نتصدد ارا
بخش نظام خانواده و  از عوامل قوام یکیرا به عنوان  یاسالممعاشرت   سبک جیمنظور، ترو نیا ی. براباشد یم
.کند یم شنهادیپ ،یدهنده از خطر فروپاش کننده از وقوع طالق و نجات یریشگیپ

ادبیات بحث
. ادبیات مفهومی1
»زندگی سبک«. مفهوم 1-1

) که زندگی روزمره افراد و Turner, 2006, p.339متمایز کنش و فرهنگ ( به معنای الگوهای نسبتا ١»سبک زندگی«
 Ritzerشود ( موجب میهای عملی آنها  ها، رفتار و گرایش هایی را در عالیق، دیدگاهها را تحت تأثیر قرار داده و ویژگی گروه

& Ryan, 2011, P.357 :سبک مصرف (مانند ۱). پارامترهای قابل مطالعه در سبک زندگی شامل مواردی است مانند .
. سبک مواجهه با بدن (مانند نحوه ۲های به کارگیری آنها به ویژه موسیقی و رسانه)؛  استفاده از کاالها، خدمات و شیوه

برداری از زمان (گذراندن اوقات فراغت، سرگرمی و  . سبک بهره۳بهداشت و سالمت)؛ تغذیه، پوشش، آرایش، ورزش، 
. سبک تعامل با همنوعان (روابط اجتماعی، آداب معاشرت، شیوه گفتار و ادبیات)؛ ۴تفریحات و تنظیم خواب و بیداری)؛ 

. سبک زناشویی (الگوی ۶ینی)؛ . سبک تعامل با محیط (مانند نوع مسکن، اثاثیه خانه، دکوراسیون والمانهای تزی۵
.سبک حضور مدنی و مشارکت اجتماعی. با در نظرداشت ۷های تربیتی)؛  ازدواج، همسرگزینی، روابط زناشویی وروش

های پذیرفته شده و  ها و نگرش یافته که متأثر از باورها، ارزش ای از رفتارهای سازمان مجموعه«زندگی  ها سبک همین پارامتر
» اند های فردی و وضعیت محیطی وجهه غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شده با امیال و خواستههمچنین متناسب 

) تعریف شده است.۲۰، ص۱۳۹۲(شریفی، 

 »سبک معاشرت«. مفهوم 1-2
 ،۵ ج قرآن، ) زندگی کردن (قاموس۴۰۵، ص۳به معنای همراهی، همنشینی (مجمع البحرین، ج» معاشرت«
اند و  میشود چون باهم همنشینو رفتار کردن (نمونه) است. به خویشاوندان عشیره گفته  )۴۵۱؛ الهیجی، ص۱ص

کنند و رفتار دوسویه پایدار دارند. بنابراین معاشرت را می توان به همان معنای لغوی  در مکان واحد زندگی می
ه ناظر به الگوی تعامل، رفت بیش از هم» سبک معاشرت«تعامل، رفت و آمد و همنشینی معنا کرد. بنابرهمین معنا 

.................................................................................................................................................................
1. life style.
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و آمد و همنشینی است. سبک معاشرت بار هنجاری دارد و بایدها و نبایدهای تعامل میان فردی را به رسمیت می 
شناسد. این هنجارها از هر منبعی(چه دستورات فقهی، چه الزامات تقنینی و چه رویه های عرفی) تأمین شده باشد، 

تار، تعامل، کنش متقابل و روابط میان افراد ایجاد میکند. سبک معاشرت از حیث پوشش الگویی و ساختاری در  رف
تر است. خاص بودن آن به دلیل است که از  تر و از لحاظ پشتوانه ادبیاتی دقیق خاص» سبک زندگی«دامنه معنایی از 

افراد مربوط است؛ دقیق میان عناصر تعین بخش سبک زندگی فقط به مواردی می پردازد که به تعامل و روابط میان 
های غربی است در حالی  الگوی معاشرت در  بودن آن به این دلیل است که سبک زندگی مفهوم وارد شده از گفتمان

ادبیات قرآن، حدیثی و فقه و اخالق اسالمی پیشینه دیرینه دارد.

 »سبک معاشرت اسالمی«. مفهوم 1-3
رتباطی اشاره دارد که در چارچوب اصول، اعتقادات و های رفتاری و ا به قالب» سبک معاشرت اسالمی«

بخشی از فرهنگ و به عبارتی الیه بیرونی ورفتاری » نظام معاشرت«ارزشهای اسالمی تجویز می شود. از آنجا که 
بر بنیادهای اعتقادی و ارزشی اسالم امر پذیرفته شده » سبک معاشرت اسالمی«رود، اتکاء  فرهنگ به شمار می

های مطلوب خود،  بینی و ارزش فرهنگ اسالمی بسان هر فرهنگ دیگر، سازگار با اعتقادات، جهانزیرا خواهدبود؛ 
های  دین مبین اسالم با طرح بحثشناسد. به لحاظ علمی و عملی خاصی از معاشرت و تعامل را به رسمیت می  شیوه

قام عمل همان زندگی و معاشرت به فقهی و اخالقی در این مسئله پیشگام بوده است. ماحصل فقه و اخالق در م
اند یا  زندگی اسالمی بحث کرده شیوة اسالمی است. بیشتر آثاری که الگوی معاشرت اسالمی را ذیل عنوان سبک

اند، بر بنیادهای ارزشی و اعتقادی متمایز و متفاوت در الگوی زندگی  همین عنوان را برای تحقیق خود برگزیده
 ،۱۳۹۶ اولیایی،. ک.در تبین سبک زندگی اصول اعتقادی را اولویت بخشیده اند(راند یا  اسالمی انگشت نهاده

). الگوی معاشرت اسالمی ۱۵۰-۹۱ص ،۱۳۹۴ کاویانی، ؛۲۸۴-۲۴۳ص ،۱۳۹۴ نویسندگان، ؛۱۷۴-۱۳۵ص
امام مطرح شده و هم در روایات مطمح نظر قرار گرفته است. »  ِباْلَمْعُروف عاِشُروُهنَّ «هم در قرآن تحت عنوان 

ْوا«، »َقَصُدوا َسْمَتُهْم «و الگوی تعامل و رویه تابعین از تعابیر   سجاد(ع) برای بیان شیوه رفتار، منطق نگرش  َتَحرَّ

فراز : ۴ دعای ؛۴۲ص ،۱۳۷۶ الحسین، بن اند (علی بهره برده» یِدیُنوَن ِبِدیِنِهْم «و » َمَضْوا َعَلی َشاِکَلِتِهْم «، »ِوْجَهَتُهْم 
ی ِوجَهه«، »دنبال کردن مسیر«به معنای » قصد سمت«نظر شارحان و مفسران صحیفه بر). بنا۱۰ به معنای » َتحرِّ

» تدیُّن به دین«و » تأییدکردن و دنبال کردن هیئت ظاهری«به معنای » امضای شاکله«، »ترجیح دادن هنجار و منش«
-۲۷۳ص ،۲،ج۱۳۸۳ لجی،خ ؛۴۷-۴۶، ص۱۳۸۷ سجادی،. ک.است (ر» دینداری به شیوه خاص«به معنای 

سبک معاشرت اسالمی الگوهای رفتاری و معاشرتی است که از ). روی همرفته ۵۹ص ،۱۳۸۴ شعرانی، ؛۲۷۴
.فرهنگ اسالمی سرچشمه گرفته و نویدبخش تأمین سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد

»خانواده«. مفهوم 1-4
ای که هیچ واحد اجتماعی دیگر به اهمیت آن  ترین واحدا جتماعی است؛ به گونه از نظر اسالم خانواده بنیانی
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در اسالم هیچ بنایی بنا نهاده نشده است که به «اند:  گونه که پیامبر گرامی اسالم(ص) اشاره فرموده رسد. همان نمی
). دلیل اهمیت ۲۲۲ص ،۱۰۰ج  ،۱۴۰۳ (مجلسی،» مهم باشد اندازه ازدواج و تشکیل خانواده درنزد خداوند محبوب و

شود و ارتباط  های اجتماعی، بیشترین زمان عمر انسان در خانواده سپری می آن هم این است که در میان نهادها و ارگان
ترین  شود و از همه مهمتر اینکه ناب انسان با آن به رغم تغییر الگوهای خانواده و در طی زمان، هیچگاه قطع نمی

شود، بهترین زمان تربیت  های تربیتی در اختیار خانواده است. دوران کودکی که نوعًا در بستر خانواده سپری می فرصت
). قریب به اتفاق ۴۵ص ،۱۴۰۶ کاشانی، (فیض است؛ زیرا تعلیم و تربیت در دوران کودکی ماندگار و تأثیرگذار است

خواهی،  حسادت، ریا و عجب، احترام به دیگران، شوخ طبعی، زیباییدوستی،  های اخالقی مانند مهربانی، نوع صفت
). ۲۰۰ص ،۱۳۹۴ گیرد (کاویانی، گفتاری و صمیمیت از تربیت خانوادگی نشأت می خوش

در  بود اما بزرگر و ماد بزرگ و پدربرادر  ،فرزندانخانواده در زندگی سنتی به شکل گسترده و شامل زن و شوهر، 
» ای خانواده هسته«و به دومی » گسترده خانواده«ز زن و شوهر و فرزندانشان است؛ که به اولی زندگی مدرن مرّکب ا

گیری و تعلق،  ) و در هردو حالت، مبنای شکل۵۱-۵۰ص ،۱۳۸۸همکاران،  و) نجفی( شود (بستان اطالق می
و شامل روابط سببی نیز روابط خونی است. از نظر اسالم دامنه خانواده و خویشاوندی فراتر از روابط نسبی است 

برند؛ مثل پسران عمو، عمه، خاله و  شود که حتی ارث هم نمی گردد. خانواده به لحاظ قلمرو شامل کسانی می می
گیرد. این  دایی. بنابراین خانواده در نگاه اسالمی دایره وسیع دارد و تمام خویشاوندان سببی و نسبی را در بر می

).۲۳۲ص ،۶ج ،۱۴۱۳ ثانی، ی است (شهیدبرداشت مطابق عرف جوامع اسالم

. گسست خانواده1-5

. ادبیات پژوهشی2
 ژهیو به و ها شهیطالق پرداخته و اغلب به علل و ر  دهیپد یدر داخل و خارج، به بررس یپژوهشگران متعدد

به عوامل مانند  قاتیتحق نیاز ا یآن توجه کرده اند. تعداد قابل توجه یاجتماع  یخانوادگ ،یو عوارض فرد ها امدیپ
ی دتیو عق یعدم توافق و تفاهم اخالق ،)۱۳۸۳ ،ی؛ قطب۱۳۸۳ ،یی؛ طباطبا۱۳۸۲ ،ی(شعبان گرانیدخالت د

.اند کردهه ) اشار۱۳۸۲،گرانیو د یراحمدی(م التیتحص زانی)، م۱۳۸۳ ؛ی،  قطب۱۳۷۹ ،یمی(رح

پرداخته اند. به عنوان نمونه دکتر  زین ینیو د یخانواده از نگاه قرآن میتحک یبرا یها پژوهشگران به راهکار یبرخ
نهاد خانواده را از  می، نقش دعا در تحک۴۰شماره  ۱۳۹۰ ث،یدر مجله علوم قرآن و حد یا در مقاله یمیرح یمرتض

 اند خانواده بحث کرده مینقش صله رحم را در تحک یدر پژوهش گرانیو د یکرده است. خارستان یقرآن بررس دگاهید
 میبه عوامل تحک  یا ). صالح حسن زاده در مقاله۱، ش۲۰، سال۱۳۹۳ ،یاسالم یاجتماع یمعل یها (پژوهش

). ۱۵، شماره ۱۳۹۳ ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ینامه معارف قرآن (پژوهش پرداخته است یخانواده در فرهنگ اسالم
 یاند(دو فصلنامه علم خانواده را به بحث سپرده انیبن میو تحک تینماز در تقو نقشیا مقاله یط یرجمالیحامد م
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پورفر در  یاله نق ی) و دکتر ول۱۳۹۷ ،یاجتماع یفرد ینماز تعال یمل شینامه هما ژهیو ،یمعارف علو یتخصص
 یاجرا و ادار یگذار استیدر س وادهنهاد خان گاهی،  به عنوان جا۱۳۹۲زن و خانواده،  ،یراهبرد یها شهیکتاب اند
 .مورد کنکاش قرار داده است ،ینظام اسالم

معطوف به استحکام  یاجتماع قاتیتحق یخانواده برخ یفروپاش ایبر استحکام  یزندگ سبک ریمورد تأث در
 یو کنترل زندگ یرابطه ا اتیح ،یمؤثر بر آن صورت گرفته است. مثال مقاله نقش سبک زندگ یخانواده و پارامترها

را جزء  یاز زندگ تی) رضا۱۳۹۳ دار، دانی(منصوره اعظم و م یاز زندگ تیو رضا یاجتماع تیموقع نیدر رابطه ب
 یها اسینفر از شهروندان تهران در مق ۳۸۹نگرش  یاستحکام خانواده در نظر گرفته و با بررس یشاخصها

رهمنون شده است که  جهینت نیبه ا یگرا و ورزش گرا، بدن جو، مصرف لذت ،یا رسانه ،یمذهب ،یفرهنگ یزندگ سبک
نشان داده  شتریب یا جو و رسانه گرا، لذت در سبک مصرف ریتأث نینقش دارد و ا ییاز زناشو تیدر رضا یزندگ سبک

 تیمیبر نظام خانواده بر صم دیاسالم محور با تأک یآموزش سبک زندگ ریتأث«). مقاله ۵۲(همان، ص شده است
را در  یاکار یها از خانواده ی) تعداد۱۳۹۲شهدوست؛  ،یآباد ،ییرضا ،یاعتماد ،یاحمد ،ییرضا»(اراک نیزوج

اند که  افتهی دست جهینت نیبه ا یآزمودن یها به خانواده یاسالم یزندگ و گواه با آموزش سبک یدو گروه آزمودن
 یو جنس یروانشناخت ،یمعنو ،یارتباط ،یحیتفر ،یاجتماع ،یعاطف تیمیاسالم محور بر صم یزندگ آموزش سبک
 ،ینگرش مذهب ی ). پژوهش رابطه۹۵(همان، ص است رسالمت و استحکام خانواده) اثرگذا یها (به عنوان مقوم
 ی(خالق عدم طالق) در زنان و مردان شهر اصفهان ـ(طالق ییزناشو تیبا وضع یو سبک زندگ یتعهد اخالق

خانواده  ۲۰۲ -طالق یده متقاضخانوا ۲۰۳( یاصفهان یها از خانواده ی) نگرش تعداد۱۳۹۲ ،یزدخواستی ،یدهنو
پرسشنامه تعهد  ،یمذهب یسنج نگرش  از پرسشنامه قیتحق نینموده است. در ا یسطالق) را برر یمتقاض ریغ

 نیا قی). حاصل تحق۱۱۹-۱۱۷ص (همان، ) استفاده شده استLSQ( یزندگ ) و پرسشنامه سبکDCI(ییزناشو
به طالق) رابطه  شی(عدم گرا و استحکام خانواده ییتعهد زناشو نیو همچن ینگرش مذهب انیبوده است که م

زنان و  شیدر گرا یریتأث یزندگ سبک ی. به عبارتستیقابل اثبات ن یزندگ رابطه در سبک نیوجود دارد و اما ا رمعنادا
 یبررس ریمتغ کیبه عنوان  یزندگ که نام برده شد، سبک یقاتی). در تحق۱۲۷ -۱۲۴(همان، صد مردان به طالق ندار

و  اتیاسالم و مستند به آ نید دیو مورد تأک ینید یها و نماگرها با شاخص »یاسالم یزندگ سبک«شده است اما 
است که بنا بر اقتضاء،  نیا کند یو ممتاز م زیحاضر را متما قیکمتر مورد توجه قرار گرفته است. آنچه تحق اتیروا

 انجام شود. یاسالم کردیو با رو ینیاز منابع د ها و نماگرها هم محتوا، هم روش و هم شاخص

 ساختار نظري بحث
تحقیق پیش رو مثل هر بحثی نیازمند یک الگوی نظری است که چگونگی و سازوکار پیوند سبک معاشرت با 

ی ِعلّ  ی کرانه ،در نظر بگیریم تبیینی وستاریپ کیو طالق را در  معاشرت  اگر سبک استحکام خانواده را مدلل سازد.
مثل  ،. طالقافتیاختصاص خواهد  گسست خانواده طالق و به ی آنو کرانه معلول معاشرت  به سبک این پیوستار
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حل  یحت ایو  نییو تب لیاست که توجه به آن در تحل »یا نهیعوامل زم«معطوف به علل و  ،گرید یاجتماع بیهر آس
 »وعیمنطق ش«است  توجه ازمندیطالق ن تبیین و بررسی که در یزیبعد چ گاماست. در  تیاهم یمسئله طالق دارا

 کیآن به  نشد لیطالق در طبقات مختلف جامعه، سازوکار تبد وعیاست. منطق ش اجتماعی دهیپد نیا
 است که ای مسئله یراه حل عبور از مشکالت خانوادگ کیآن به عنوان  یو همگان یعموم شیریفرهنگ و پذ خرده

تا دامنه  ؛صورت گیردطالق » عوارض مخرب«و  امدهایپالزم است کاوشی در باب  گام نیسوم. در نیاز به تأمل دارد
کم کردن آثار های اجتماعی روشن نگردد، حل دائمی آن نیز میسر نخواهد گردید. بنا بر همین امر،  تخریب آسیب

 معاشرتسبک  ی،علّ  ی رانه. در کاست تیاهم زیحا اری، بسشیرو به افزا یفراوان دارای یدر جوامع طالق یبیتخر
 یشناخت یهست . عمقکند یم نیاست که توجه به آن کاربرد کارآمد آن را تضم یرونیو ب یعناصر درون یدارا زین

را  معاشرت که سبک ییکشف و شناخت باورها لیدل نیسر رشته دارد و به هم» ها باورها و ارزش«به  معاشرت سبک
  سبک »یعادتوارگ«است. وجهه  تیاهم یدارا دهد، یکه آن را تحت پوشش قرار م ییها و ارزش بخشد یقوام م

افراد و خانواده ها  یثانو تیبه شخص یزندگ یها چگونه عادتواره نکهیدر خور توجه است؛ ا یبحث زین معاشرت
 یها رد. نشانهطرح بحث دابه  ازین معاشرت  سبک »یفرهنگ یها نشانه«منوال نمادها و  نی. به همگردد یم لیتبد

ورزش و  د،ی، خرحیتفر ش،یرا اعم از پوشش و آرا یخانوادک تعاملمسلط بر  ییتمام الگوها معاشرت  سبک یفرهنگ
های مفهومی فوق،  با در نظرداشت سازه. دهد یو اندوه، تحت پوشش قرار م یشاد تیریکار و درآمد و مد ،یسالمت

 :ی ذیل قابل طرح استچارچوب نظر

بحثروش بررسی 
روش اجتهادی، از مبادی نظری اصول فقه شیعی است.  ینقلی ـ پژوهش، روش اجتهاد نیدر ا قیروش تحق

» اجتهاد«های زندگی فردی و اجتماعی با  شود. فقهای شیعه مسیر استنباط احکام شرعی را در تمام حوزه تغذیه می
 ،یآخوند خراساناستفاده از ادله شرعی است(گیرند. اجتهاد توانمندی استخراج و استنباط احکام فقهی با  می پی

). البته، اجتهاد تنها در کشف احکام شرعی منحصر نیست، بلکه استخراج نظر دین در تمام  ۴۶۳، ص۱۴۰۹
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ی تحلیلی اشاره دارد  آید. روش نقلی، به شیوه های نظری، عملی و شئون زندگی انسان اجتهاد به حساب می ساحت
شود. در این روش وحی به  منقول مانند آیات و روایات و سیره و سنن تاریخی استفاده میکه در آن از منابع شناخت 

شود.  ترین منبع شناخت و از آن پس روایات معصومین به عنوان ارزشمندترین مرجع شناخت معرفی می عنوان مهم
 شناختی دارد. شناسی اولویت روش در روش نقلی رعایت اصول تفسیری و قواعد حدیث

و در بخش   نیمعصوم اتیقرآن و روا اتیاز آ یدر بخش نظر قیتحق ازیمورد ن یمحتوا اجتهادی ـ نقلی شدر رو
آداب و اصول  ،ینید یها آموزه یمفهوم لیو تحل انجام شده در موضوع مورد بحث قاتیتحق یثانو لیاز تحل یکاربرد
روش  کیدر واقع  ینقل ی ـروش اجتهاد .شود میاستفاده  یاسالم معاشرت سبک یفرهنگ هوراتو ظ یاسالم یزندگ
 یها گزاره .خواهد بود معاشرت  در بخش سبک »یزیتجو ی ـفیتوص« یها آن گزاره ندیاست که برآ یاسالم لیتحل
به  یزیتجو یها زارهخواهد پرداخت و گ یدرحال فروپاش یها خانواده یشناس بیو آس یابی علت ن،یبه تب یفیتوص

طالق اشاره خواهد کرد. وعیاز ش یریشگیپ زیو ن یده و سامان تیریمد یبرا یو فرهنگ یمعرفت یها دخالت

اصول حاکم بر سبک معاشرت اسالمی خانواده
(رفاقت به جاي رقابت)  . اصل همدلی1

زندگی خانوادگی کانون آرامش و آسایش است. بنابر تعبیر قرآن زن و شوهر لباس همدیگر و مایه آرامش و 
مشترک  یو محبت زندگ ی، همدلیگردد که مودت، مهربان ). این مهم در صورتی میسر می٢١(روم:  اند ش همیآسا

مان، کسانی است که ...با خانواده خود مهربان یث این مردم از حیبرتر«امبر گرامی اسالم یحاکم باشد. بنا بر تعبیر پ
، محبت یت که ... به شوهرش دوستن اسیحق مرد بر زن ا«) و ١٠٥، ح ٢ون اخبار الرضا، جیع(صدوق، » باشد

مستدرک الوسائل، ( »ت اوست انجام دهدیند و آنچه مورد رضایگز یکند و از به خشم آوردن او دور یومهربان
). بنا بر سفارش امام علی(ع) نباید زندگی به سمتی هدایت شود که اعضای خانواده و همسر ٢٤٤، ص١٤ج
). آنچه به استحکام و ٣٦٦، ص٧٦، ج١٤٠٣(مجلسی،  همدیگر باشند ترین افراد نسبت به روزترین و سرسخت تیره

رساند، لطف و مهربانی و رفاقت و همدلی است. مهربانی در گفتار و کردار مؤثرترین عنصر  می  قوام خانواده مدد
رون یهرگز از قلب زن ب» دوستت دارم«د: یبه همسرش بگو یاگر مرد«کننده ثبات خانواده است. اینکه  تأمین

که گاهی یک کنش ساده بسترهای روانی  )، نشان از این است٢٣، ص٢٠، ج١٤١٨حر عاملی، »(نخواهد رفت
کند.  های مثبت پایدار را فراهم می واکنش

. اصل همکاري( مشارکت به جاي ریاست)2
کید شده است زن و شوهر همیار و أهمیاری و همکاری یکی از اصول زندگی اجتماعی است. در اسالم ت

نمود و با دست  دوشید، در کارها به اهل خانه یاری می همکار همدیگر باشند. رسول خدا شیر گوسفندان را خود می
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هایی که به عنوان زعیم مسلمانان  ).  ایشان با تمام مشغولیت٣٣-٣٢ص ،١٣٧٠(ارفع،  کرد خود گوشت خرد می
گشودند،  زدند، در را می و لباس خود را وصله می کردند. ایشان کفش داشتند، از مشارکت در امور منزل مضایقه نمی

گذاشتند و  کردند و وسایل خویش را خود می کار و اهل خانه گندم آرد می دوشیدند، همراه خدمت گوسفند و شتر می
). بنا بر نقل امام کاظم(ع) امیرالمومنین(ع) ٧٧٦، ص٢جغزالی،  ؛٢٢٧، ص١٦، ج١٤٠٣، مجلسی( داشتند برمی

 کردن فاطمه به آسیا داشتند و حضرت عهده بر منزل را نظافت و آب و هیزم را داشتند. حضرت آوردن نیز همین رویه
همکاری و همیاری باعث همدلی  .)٢٤٧، ص٤، ج١٣٦٣(کلینی،  پرداختند می نان پختن و آرد کردن خمیر و گندم

همسر و یا طلبکارانه با شوهر زندگی را شود در مقابل برخورد ریاست مأبانه با  و رفاقت و صمیمیت در خانواده می
 سازد.  آلود می متشنج و تنش

. اصل خوش اخالقی( نزاکت به جاي شکایت)3
به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی وظیفه   های اخالقی و اجتماعی است. خانواده اخالق نیکو یکی از ارزش
های  د. شاید مهمترین نمود تربیتی ارزشتفاوت نباش های اجتماعی و اخالقی بی دارد نسبت به تحکیم ارزش

اخالقی در محیط خانواده برخورد اخالق مدارانه والدین نسبت به همدیگر باشد. برخورد اخالق مدارانه والدین با 
بهترین چیزی که فرزندان از «اند:  شود. امام علی(ع) فرموده همدیگر موجب امنیت و آرامش اعضای خانواده می

 ). به همین دلیل در قرآن برخود نیکو با٣٩٣، ص١٤١٠(آمدی،  »اخالق و آداب نیکو است برند پدران ارث می
و افراد        ) ١٣٣، ص١ق، ج١٤١٢(دیلمی،  ) و در روایات از عالئم ایمان واقعی١٩همسر از وظایف اولیه مردان(نساء: 

معرفی شده است. تعامل ) ٣٨٧، ص٦٨، ج١٤٠٣(مجلسی،  خوش خلق و مهربان در خانواده نیکوترین انسان
الگوی تعامل اجتماعی فرزندان در محیط خانواده و بیرون از خانواده قرار گیرد.  تواند یزن و شوهر م یاخالق

. اصل گذشت و مدارا( رضایت به جاي لجاجت)4
شود. اصل  و کدورت می  زندگی مشترک زناشویی فراز و فرودهایی زیادی دارد که بعضا، موجب ناراحتی

دهد مسائل روزمره و فرازو فرودهای زندگی به میدان لج و لج بازی و نزاع و  ت در زندگی زناشویی اجازه نمیگذش
درگیری  تبدیل گردد. در نظام تربیتی اسالم اصل گذشت و مدارا به عنوان تسهیل کننده اوضاع زندگی مطرح گردیده 

اده نسبت به همدیگر دشمنی کنند بازهم بخشش، است. در سوره تغابن تاکید شده است که حتی اگر اعضای خانو
ن مرتبه مکارم اخالق ی). گذشت و مدارا در باالتر٢٤(تغابن:  رویی، گذشت مدارا بهترین برخود خواهد بود گشاده
تواند فرمولی برای کاستن آالم و  ). اگر گذشت چنین جایگاه اخالقی دارد می۳۶ص، ١٤١٠(آمدی،  دارد یجا

خانواده به کار گرفته شود.های درون  ناراحتی

معاشرت اسالمی  هاي سبک مؤلفه
ثبات و استحکام خانواده به علل زیادی بستگی دارد. بخشی از عوامل مؤثر بر قوام و استحکام خانواده خارج از 
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. سبک ١چارچوب ازدواج و زناشویی و بخشی در چارچوب ازدواج و زناشویی است. سه عامل کلیدی مورد بحث 
. سبک رفتار و تعامل زن و شوهر بایکدیگر از سنخ دسته دوم است.٣. سبک اداره زندگی و٢همسر، انتخاب 

. نیک همسرگزینی (حسن األنتخاب)1
از زندگی ذکرشده است. اینکه در انتخاب همسر چه  همسرگزینی یکی از عوامل اساسی استحکام و رضایت

یار مالی، معیارجنسی، معیار، اخالقی ـ ارزشی، معیار کننده دارد بسیار مهم است. مع معیارهای نقش تعیین
معاشرت اسالمی عناصری  کند. سبک اجتماعی و فرهنگی هرکدام ضریبی از مقاومت را در کانون خانواده تزریق می

خواند.  ها را ضروری می کند و توجه به آن شاخص را به عنوان معیارهای انتخاب نیکو معرفی می

عفت و پاکدامنیر نظرداشت شاخص . حسن انتخاب با د1-1
ترین مسئله در  های اخالقی است. مهم ها نارضایتی همانگونه که یادآوری شد، یکی از علل فروپاشی خانواده

مباالتی جنسی است.  در فقه و شریعت اسالمی فرایند استحکام خانواده  اخالقی روابط فرازناشویی و بیهای  نارضایتی
» سازگاری اخالقی«انتخاب همسر دنبال شده است. فقها و علمای اخالق این مهم را ذیل عنوان با دغدغه اخالقی در 

این است که از ُبعد » کفو بودن اخالقی هم«کنند. محتوای اصل  زوجین بحث می» کفوبودن اخالقی هم«یا به تعبیری 
ی و منطقی فرد مؤمن نمی الم زندگی توأم با آرامش را تجربه کند. تواند با همسر غیرمؤمن و از لحاظ اخالقی ناس علِّ

چنانکه در سوره نور یادآوری شده است، زنان و مردان و مردان پاکدامن و مؤمن شایسته زندگی با یکدیگرند و مردان و 
شناختی دارد؛ زیرا  ). این دستور العمل توجیه جامعه٢٦زنان بدکار سزاوار است که با بدکاران مثل خود ازدواج کنند(نور:

های اخالقی قرار دارند، نمیتوانند  های اخالقی و منکر و یا کم توجه به ارزش همسرانی که در دو قطب معتقد به ارزش
سوره مبارکه نور نیز همین مسئله را  ٣عالیق ارزشی همدیگر را درک و احساسات خود را با آن هماهنگ کنند. لحن آیه 

کند و زن زناکار را، جز مرد  ازدواج نمی کا مشریزناکار جز با زن زناکار مرد «کند. در این آیه تأکیدشده است  می تأیید
).٣(نور: »ن کار بر مؤمنان حرام شده استیآورد و ا ا مشرك، به ازدواج خود درنمییزناکار 

کید اسالم بر عفت به عنوان یکی از شاخص ازهمه ناظر به قوام و ثبات خانواده است.  های گزینش همسر بیش تأ
اند(نوری،  دلیل، رسول گرامی اسالم از ازدواجی که یاد خدا و پاکدامنی در آن مغفول باشد، نهی کردهین به هم
، ٧، ج١٤٠٧(طوسی،  ها پرهیز کنید دامن اند از ازدواج با ناپاک ) و امام صادق(ع) فرموده١٧٥ص ،١٤ج، ١٤٠٨
نوع انتخاب بر سعادت و شقاوت خانواده  ). امام سجاد(ع) دلیل اهمیت این دغدغه فرهنگی اسالم را تأثیر٢٥٢ص

غایت شوربختی است با کسی ازدواج کنی و او را با جان و دل دوست بداری اما او «بر شمرده و یادآوری کرده است 
). ایشان در فرازی دیگر پاکدامنی همسر را یکی از پنج عامل ٢٥٨، ص٥ه.ق، ج١٤٠٧کلینی، »(کند خیانت پیشه

).٢٠٠، ص١٣٧٠دانند(طبرسی،  قوام زندگی میسعادت، آرامش روانی و 

بنابرآنچه ذکرش رفت، دقت و احتیاط افراد در انتخاب همسر پاکدامن، ثبات و استحکام خانواده را ارتقاء 



)۵(پیاپی  ۱۴۰۰، بهار و تابستان ۱، شماره ۳های اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

182

گروانه یا  های احساسی و لذت احتیاطی یا واکنش کند. در مقابل بی بخشیده و از فروپاشی خانواده جلوگیری می
 تواند زندگی توأم با نگرانی و شکست به دنبال آورد. اظهار عقیده در بین اطرافیان می حتی تعارف و خجالت در

طلبی . حسن انتخاب با درنظرداشت شاخص زیبایی1-2
را در فرهنگ جوامع به » زیبانمایی«ها فطرتا به زیبایی گرایش دارند. گرایش فطری به جمال و زیبایی،  انسان

ها در جوامع سنتی و مدرن است. نحوه پوشش و  مهمی از سبک زندگی انسان وجود آورده است. زیبانمایی بخش
های شهری، مراسمات و  آرایش مردان و زنان، چیدمان دکوراسیون منازل، الگوی ساخت مسکن شخصی و سازه

ها  سانشناختی و زیبانمایی دارد. ان ها جلوه زیبایی ها در گورستان مناسبات، نوع خودروها و حتی شکل چینش مقبره
ببرند.  باشند و محیط زندگی خود را زیبا بسازند و از همنشینی و همبستری با زیبارویان لذت دوست دارند زیبا 

ها و  شان، خیابان شان، نحوه نشستن و نوشتن شان، لباس ها دوست دارند چهره زیبا داشته باشند، نام انسان
ای از زیبایی همه زندگی انسان را  ا باشد و هالهشان زیب روی اندازهای پیش های شهرشان و چشم ساختمان
).٢٧٨، ص٢، ج١٣٦٤ ،یطهرفراگیرد(م

توجه به زیبایی همسر رکن مهم و اساسی در همسرگزینی و منبع تعهد جنسی است. زیبایی همسر پایداری 
اه کسی قصد های انتخاب همسر است. هرگ کند. بنابرسفارش معصومین زیبایی یکی از مالک میخانواده را تضمین 

کند از موهایش نیز بپرسد؛ زیرا مو یکی از دو زیبایی  ازدواج بنماید، همانگونه که در مورد چهره همسرش تحقیق می
زدگی یا شرم و حیاء از  ). بسیاری از جوانان هنگام ازدواج از سر هیجان٣٨٨، ص٣، ج١٤١٣زنان است(صدوق، 

نهند که  هر دنیوی از جمله زیبایی همسر، به ازدواجی گردن میاطرافیان یا حتی تظاهر به کم اهمیت خواندن مظا
برد. این مسئله  پسندد و ازدیدن صورتش لذت نمی اش را نمی ناگزیرند برخالف میل باکسی زندگی کنند که زیبایی

ون گیری و عاملی شود برای فرار و دلسردی از کان شود برای بهانه نفسه مشکلی حادی نیست اما اگر دستاویزی فی
گرم خانواده، در آن صورت ناخواسته زندگی به سمت گسست یا نارضایتی مهلک هدایت خواهدشد.

هاي زندگی . حسن انتخاب با درنظرداشت میزان آشنایی با مهارت1-3
طلبد که بدون آنها، زندگی از رونق الزم  هایی را می کند و زندگی اجتماعی مهارت انسان در اجتماع زندگی می

آداب معاشرت، فرزندپروری، همسرداری، تغذیه و مدیریت امور معیشتی و ارتباطی نخواهد شد. برخوردار 
های زندگی نشانه برتری در  هایی است که زن و شوهر باید با آن تجهیز باشند. آشنایی زوجین با مهارت مهارت

و بوی خوش دستبختش  بهترین زنان زنی است که بوی خوشش به مشام شوهر برسد«خانواده است. طبق احادیث 
گیرد؛  جویی کند میانه روی در پیش می کند و اگر صرفه می  خانه را عطرآگین کند؛ زنانی که اگر انفاق کند میانه روی

). ٢٠٠، ص١٣٧٠طبرسی، »(کند چنین زنانی گماردگان خداوند در زندگی اند، گماشته خدا نا امید و پشیمان نمی
اولویت زندگی و موهبت الهی » مدیریت درست امور زندگی« و» آشپزی«، »یخودآرای«های  در این حدیث مهارت

ها نیز چنین اند. پیامبر گرامی اسالم زنانی را که هنگام مراجعه همسران به  شمرده شده است. قطعا سایر مهارت
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های او  انیکنند و مدام در صددند بادلجویی از نگر شان می روند و هنگام خروج از منزل مشایعت پیشوازشان می
). تحلیل محتوای ٣٨٩، ص٣ه.ق، ج١٤١٣نماید(صدوق،  بکاهند، نیز گماردگان خداوند و اهل بهشت معرفی می

هایی است که زندگی را شیرین و قلوب زوجین را  با مهارت نیاز زندگی با ثبات آشنایی دهد که پیش احادیث نشان می
های  توانند از بخشی از ناکامی ها هنگام انتخاب همسر می رتبه هم نزدیک کند. مردان و زنان با توجه به این مها

زندگی زناشویی خود بکاهند.

فرهنگی مخل آدابعبور از . حسن انتخاب با 1-4
ای خاصی از ازدواج و  الگوی ازدواج و همسرگزینی تابع آداب فرهنگی جوامع و اقوام است. هرکدام به شیوه

برخی رسوم وجود دارد که نه تنها با فلسفه ازدواج و اهداف تشکیل خانواده همسرگزینی پایبند است. در این میان 
به عنوان واحد اجتماعی مهم را به سمت فروپاشی، تضعیف و اضمحالل   همسو نیست بلکه تا حدودی خانواده

مادران، گیری پدران و  ، مهریه زیاد، سختها های گزاف و غیر ضروری عروسی گرایی، هزینه دهد. تجمل سوق می
گرایی، میزان دارایی و برخورداری از امکانات رفاهی اینگونه اند. شواهد زیادی در تاریخ اسالم  گرایی و طبقه قوم

وجود دارد که پیشوایان دین رسالت خود را عبور از ین عنعنات دانسته و به صورت عملی به شکستن این 
خواستگاری امام علی از دو دختر  و جویبر در زمان پیامبر،اقدام نموده اند. داستان زلفا » های رایج! ناهنجاری«

اسیرشده در جنگ قادسیه برای فرزندش امام حسین و محمد ابی بکر، ازدواج امام حسن عسکری با نرجس خاتون 
که کنیز بود همه شاهد این است که در اسالم معیار اصلی ازدواج و همسرگزینی ایمان و صالحیت اخالقی است نه 

تر یا برگزاری مراسم با تجمالت و زرق و برق کمتر  مکنت و طبقه اجتماعی. ازدواج با طبقات اجتماعی پایینثروت، 
کسر شأن نیست بلکه نشانه فضل است.

آنگونه که در سیره امام سجاد(ع) آمده است ایشان در شکستن چنین رسومی پیشگام بوده است. طبق آنچه در 
دهد مادرش با  کند و همچنین اجازه می با یکی از کنیزان آزاده خود ازدواج میکتب سیره منقول است وقتی امام 

کند که چرا با این کارها  غالمی آزاده ازدواج کند، عبدالملک ابن مروان که حاکم وقت بود بر امام سجاد اعتراض می
ها را  دین اسالم عیب«هد: د ای به عبدالملک پاسخ می شرف و حسب خود را به برباد داده است؟ امام در قالب نامه

های قبیلوی را از بین برده است. دراقدامات فرد مسلمان هیچ  کرده است و مالمتپوشانده است و کمبودها را کامل 
).٣٩٧، ص٧، ج١٤٠٨طوسی، »(مالمتی نیست آنچه مالمت است طرزنگاه جاهلی و قبیلوی است

زیستی (حسن االداره) . نیک2
از زمان رواج سبک زندگی غربی شیوع یافته است. تقارن شیب صعود طالق و زندگی طالق و فروپاشی خانواده 

شهری و سبک زندگی مدرن انگشت اتهام را به سمت همین دوکانون هدایت کرده است. اداره زندگی به سبک 
زند، از  را دامن می» فردگرایی«زندگی غربی  اسالمی، یکی از راهبردهای مطمئن در پایداری خانواده است. سبک
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همراه است. در مقابل » گرایی تجمل«کند و با  را تبلیغ می» قید وشرط آزادی بی«کند،  حمایت می» گرایی لذت«
طبق اصل نیک زیستی تمام ابعاد معیشتی و جنسی بر اساس  تاکید دارد.» زیستی نیک«زندگی اسالمی بر  سبک

، رفع نیازهای جنسی به شیوه مشروع، رعایت شود. درآمد حالل هنجارهای مطلوب اسالمی و شرعی تعریف می
کردن ضوابط اخالقی و شرعی در گفتارها، دیدارها، شنیدارها و کردارها، مراعات کردن هنجارهای ارزشی در 

های دینی روابط زناشویی از جمله آنهاست. از دید اسالم اعضای  مناسبات خانوادگی و گردن نهادن به محدودیت
پدر و مادر مسئولیت دارند در زندگی خانوادگی شان در مسیر حالل و مشروع هدایت کنند. ویژه مکلف خانواده به 

زندگی شایسته/ «به معنای » َشةِ یراْلَمِع یَخ «یا » َشةیاْلَمِع  ُحْسن«در ادبیات دینی زندگی با الگوی ارزشی و اخالقی را 
رفاه و آسایش نسبی،  روزی  ، و سرکشی های آن تالش در مسیرآخرت، دوری از طغیان تعبیر و از نشانه» مطلوب

، ٢نیازی از دیگران و کوشش در کسب رضایت خداوند ذکرشده است(اخوان حکیمی، ج حالل، آرامش روانی، بی
).٥٥٣-٥٥٢ص

شود. در اسالم تالش  های زندگی می اداره کردن زندگی به سبک اسالمی جامع ابعاد است و شامل تمام ساحت
الگوی «، »الگوی معاشرت«، »الگوی تفریح«، »الگوی درآمد«ابعاد زندگی الگومند باشد. شده است اداره تمام 
مسائلی است که اداره کردن زندگی به سبک اسالمی پر رنگ است.» الگوی روابط«و » آرایش و دکوراسیون

. سبک مدیریت درآمد خانواده2-1
های خانواده اسالمی است. در اسالم  ء اولویتحق و طبیعی هر انسان و جز های به دغدغهدرآمد حالل یکی از 
). سیره ٣٠، ص١٣٧٦ابن الحسین،  ) تعریف شده است(علیْرَوِح اْلَحیاةِ »(روح زندگی«درآمد پاک و لقمه حالل 

زیستی و صدقه  مؤید این نکته است که از دید آن بزرگواران کسب درآمد حالن نشانه نیک (ع)عملی معصومین
). کسب روزی حالل هم تأثیر تکوینی ١١، ص٤، ج١٤١٣برای خانواده است(ر.ک. کلینی، جاریه از سوی خداوند 

شود و هم تأثیر وضعی دارد و بازنمایی یک  بر خانواده دارد و باعث پاکی طینت و روحیه اخالقی مصرف کنندگان می
است.  الگوی نامناسب برای خانواده

. سبک مدیریت تفریح خانواده2-2
ای قابل بحث در مباحث مربوط به سبک زندگی الگوی مدیریت اوقات فراغت و تفریح فرد ه از جمله سرفصل

 ،هایی است که شخص پس از رهایی از تعهدات و تکالیف شغلی مجموعه فعالیت«فراغت و خانواده است. اوقات 
نش خود، به کمال پردازد و غرضش استراحت، تفریح، توسعه دا خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آنها می

ها و باالخره مشارکت آزادانه در اجتماعی  رساندن شخصیت خویش یا به ظهور در آوردن استعدادها، خالقیت
ساعات خارج از برنامه کاری، ایام بازنشستگی، تعطیالت رسمی و زمان  .)٢٣، ص١٣٩٥الدین،  شرف»(است

های تربیتی و معاشرتی  آنجا که اوقات فراغت با برنامههای روزمره غیر رسمی جزء اوقات فراغتند. از  خرده فعالیت
های ارزشی آن دارای اهمیت اساسی است. طبق روایات  هنجارها و اولویت خانواده ارتباط مستقیم دارد، مطالعه 
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) و فرصتی ناشی از عدم فعالیت َفَراغًا ِمْن ُشْغٍل های شغلی( های فارغ از مشغولیت اسالمی اوقات فراغت، زمان
ْبَداِنَنامی(جس

َ
). چون اوقات فراغت بخشی از زندگی اجتماعی  ٦٢و  ٤٦، ص١٣٧٦ابن الحسین،  ) است(علیَفَراَغ أ

طلبد. در صحیفه سجادیه، سه هنجار کلی برای اوقات فراغت در  است، هنجارها و الزامات ارزشی مناسب را نیز می
شد؛ دوم اینکه اوقات فراغت قرین گناه نباشد و سوم نظر گرفته شده است. نخست اینکه اوقات فراغت باید سالم با

). برای تشخیص اوقات فراغت با استانداردهای ٦٢، ص١٣٧٦ابن الحسین،  اینکه ماللت خاطر به دنبال نیاورد(علی
سه گانه یک قاعده کلی ذکر شده و آن اینکه گذراندن اوقات فراغت باید به گونه ای باشد که فرشتگان مأمور ثبت و 

گناهان دست خالی برگردند و فرشتگان مأمور خیرات و حسنات خوشحال و مسرور باشند(همان). معنای این ضبط 
قاعده این است که خوشگذرانی، عیاشی و هنجارگریزی در تفریح و سپری کردن اوقات فراغت با حقیقت تفریح 

فراغت برای کسب خیر و نیکی و . اخالق تفریح اقتضاء دارد از فرصت پیش آمده در اوقات سالم ناسازگار است
تقویت و تکامل روحی و اخالقی استفاده شود. 

کاهد و برآمد  ها می بندوباری و هنجارشکنی را در خانواده های بی مدیریت اوقات فراغت به چنین سبکی زمینه
رود. واده به شمار میتربیتی آن تعهد اخالقی و تقید ارزشی است. تعهد و تقید یکی از پایه اصلی ثبات و استحکام خان

. سبک مدیریت مصرف خانواده2-3
های  ها عجین است. یکی از برداشت شناختی سبک زندگی با الگوی مصرف افراد و خانواده تحلیل جامعه

رشد مصرف مشخصه  با مدرن یاز ملزومات زندگپرطرفدار در تبیین مفهوم سبک زندگی آن است که سبک زندگی 
شناسان متأخر با شیب مالیمی  شناختی طبقه اجتماعی و سرمایه اقتصادی در میان جامعه یی است. تبیین جامعهگرا

سمت مصرف و میزان هزینه ثروت تمایل یافت. در این نگاه ثروت از این رو برای افراد از اشتغال و کار و در آمد به 
که » ُمدگرایی«). پدیده ١٥٢، ص١٣٨٥ ،وبلنورد(آ مهم و عزیز است که مصرف تظاهری آن اعتبار اجتماعی می

از زندگی معاصر است با مصرف و تظاهر مصرفی مرتبط است. این در  محصول زندگی مدرن و شیوه خاصی
روی  سازی منزل از اسراف و زیاده است که سبک اسالمی زندگی هم در پوشش و آرایش و هم در تنظیم و مرتب حالی

سبب مال و دارایی و ولخرجی را رویه  اع کرده و اسراف و زیاده روی، هدر دادن بیبه شدت امتنو چشم هم چشمی 
جویی، اعتدال در مصرف را حامل برکت و زمینه ساز انفاق و احسان و قوام بخش زندگی  نامطلوب زندگی و صرفه

). ٣٢٨، ص٤معرفی نموده است.. (اخوان حکیمی، الحیاه؟؟، ج

. سبک مدیریت روابط خانواده2-4
: باهمسران خود برخورد نیکو فَوعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُرو « زندگی خانوادگی در نظام معیشت اسالمی با معاشرت نیکو

شود. روابط حسنه در زندگی زناشویی مقتضای طبع بشری و قانون خلقت  ) آغاز می١٩نساء: »(داشته باشید
های او با  خویی برخورد شود و با زحمات و تالش یکخداوندی است. هر زن و مردی دوست دارد با او با احترام و ن

هرکس چهار ویژگی داشته باشد ایمانش کامل و گناهانش پاک خواهد «دیده امتنان نگریسته شود.  طبق احادیث 
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بود؛ خداوند را درحالی مالقات خواهد کرد که از او راضی است. به عهده خود وفا کند، با مردم راست بگوید، حیا 
، ۱۴۱۲حرعاملی، »(خدا و بندگانش گناه کند و با خانواده اش برخورد نیکو داشته باشد نکه در محضرکند از ای

 ).۶۲، ص۱۶ج

رفتاري (حسن المعاشره)  . نیک3
شود. آنچه ثبات و پایندگی  ازدواج و تشکیل خانواده ریشه در طبیعت غریزی انسان دارد و با سنت شرعی بارور می

کند تعامل مطلوب و نیکوی زن و شوهر با یکدیگر است. هریک از زوجین شرح وظایفی دارد که  این نهاد را تثبیت می
بخشد. شود و به توجهی به آن تزلزل و فروپاشی خانواده را سرعت می رعایت کردن آنها قوام خانواده را موجب می

. تعامل مطلوب شوهر با زن(حسن خلق)3-1
ه همسر(زن) است. همسری که وابستگان خود رها کرده است تا با مرد ترین اصل تحکیم خانواده احترام ب مهم

مند باشد. این مسئله حق زن بر  آرزوهایش زندگی کند، حق دارد محترم باشد و از مراوده و اخالق نیکوی همسر بهره
شوهر شمرده شده است. در رساله حقوق امام سجاد آمده است: 

د آنها را مایه آرامش و آسایش همدم و محافظ تان قرار داده است؛ پس اما، حق همسران تان؛ بدانید که خداون«
حال شان  باید هردو به شکرانه دیگری خدا را شکر گوید و بداند که دیگری نعمتی است از سوی خداوند که نصیب

رزنان خداوند سزاوار رفتار نیکوست؛ رفتاری آمیخته با احترام و مدارا. هرچند حق شوهران بشده است و نعمت 
تر است اما حق زنان است که  پندارند، بایسته تر و اطاعت از شوهران در آنچه دوست دارند و ناخوشایند می سنگین

بخشی آنها تأمین لذت جنسی است که هیچکس را از آن  مهربانی دریافت کنند و محمل ُانس باشند. جایگاه آرامش
).٢٦٢، ص١٤١٦حرانی، »(گریزی نیست؛ چنین نقشی بسیار ارزشمند است

نواز منظره در زندگی زناشویی، رفتار دوستانه و همدالنه زن و شوهر در کانون خانواده است. رفتار و  چشم
شناختی و بازتاب تربیتی دارد. طبق آیه قرآن بارسنگین این  برخورد درست همسران با یکدیگر دستاورد روان

دان به آن نیازدارند. احترام به سلیقه همسر یکی از مسئولیت بیشتر به دوش مردان است و زنان بیشتر از مر
کنند و مراقبت از فرزندان،  های احترام است. زنان چون وقت بیشتری را در منزل و تدبیر امور آن صرف می شاخص

شود زنان وقتی بیشتری را در چاردیواری منزل سپری  ُرفت و روب و کارهای منزل باعث میتهیه غذا، شستشو و 
کند که به سلیقه آنها در آراستن منزل، تنظیم دکوراسیون و تدبیر و برنامه ریزی بیشتر بها  ین مهم اقتضاء میکنند؛ هم

دریافتی خود وسایلی تزیینی برای منزل   شان از مهریه داده شود. سیره پیشوایان معصوم براین بود که اگر همسران
). حضرت پیامبر در حدیث زیبایی، رویه احترام ٤٧٦، ص٦، ج١٤١٢کردند(کلینی،  خریدند امام مخالفت نمی می

کنند شخص مؤمن  دانند و تصریح می به سلیقه زنان و اعضای خانواده را در امر غذا و پخت و پز را رویه مؤمنانه می
، ١٤١٣کند(حرعاملی،  خورد اما منافق عیالش را در خوردن به سلیقه خود ملزم می طبق میل همسر خود غذا می
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کنند و این مسئله در روحیه  رم شمرده شدن سلیقه و عالیق شان احساس شخصیت می). زنان با محت٥٤٢، ص٢١ج
 و برخورد او با سایر اعضای خانواده تأثیرخواهد گذاشت.

. تعامل مطلوب زن با شوهر(حسن التبعل)3-2
کند  خداوند تقدیر می شده است. بنا بر تصریح آیات قرآن، در نگرش اسالمی زنان مایه آسایش و آرامش معرفی

شان سایه بگسترد(نور: طریق به آسایش و آرامش برسند و مهر و ُالفت بر زندگیتا مردان با زنان ازدواج کنند و از این 
گفته تالش کنند. او باید تالش  های پیش ). مفهوم این گزاره قرآنی این است که زنان وظیفه دارند در تحقق نقش٢١

ل«ود و آسایش او تأمین گردد. وظیفه اصلی زنان در روایات به کند آرامش شوهرش حفظ ش شوهرداری  »(ُحسُن الَتبعُّ
نیکو) تعبیر شده است. شوهرداری نیکو، وظیفه شرعی است که با نماز، روزه، حج و جهاد مقایسه شده است 

).٤١٦ص ،٤ج ،١٤١٢صدوق، ؛ ٤٩٤البالغه، ص نهج(

یازهای جنسی شوهر است. تعبیر مایه آرامش و آسایش بودن زنان در آیات و یکی از ابعاد شوهرداری نیکو توجه به ن
اشاره دارد. تمایالت جنسی از فطریات و مقتضای آفرینش انسان است. به همین دلیل در روایات روایات به همین وجه 

اوند تعیین زنان پناهگاه مردان است و رجوع مردان به همسران برای قضای حاجت جنسی حقی است که خد«آمده 
های  ). زنان با بردباری، هوشیاری و آشنایی با مهارت٢٦٢، ص١٤١٠شعبه،  کرده است و هیچ جایگزینی ندارد(ابن

گردد  توانند سپر حفاظتی اخالق جنسی مردان تبدیل باشند. اهمیت نقش جنسی زنان به این مسئله باز می زناشویی می
آورد. و طهارت جنسی خانواده را به ارمغان می همسر که توانایی آنان در این زمینه سالمت و پاکی

توان محل آرامش و آسایش باشد  دومین نکته در حسن تبعل حفظ نشاط و شادابی است. خانواده در صورتی می
اش بیشتر اوقات را در بیرون از  که فضای آن آغشته با نشاط، شادابی و خوشی باشد. مردان به تناسب جایگاه نقشی

کند، طبیعی است که هنگام بازگشت به منزل، نیاز دارد با خوشی و نشاط حاکم بر خانواده به آرامش  میمنزل سپری 
های زندگی آمادگی یابد. در روایات عطرآگین بودن زنان، خوب و دلپذیر بودن آشپزی  مشقتبرسد تا برای فعالیت و 

). همسری که ٢٠٠ی شده است(طبرسی، صآل بودن همسر معرف شان و مناسب بودن  دخل و خرج شان نشانه ایده
تواند  کند، نمی گیرد و همیشه شوهرش را با شکایت استقبال و با ناراحتی بدرقه می زند و خرده می می مدام نق

موجبات آرامش خانواده را فراهم آورد.
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