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 کیده چ

م  بیان و بررسی راهکارهایی است که در زمینه ی ایجاد سازگاری و تفاهم میان همسران مورد توصیه اسال  ،هدف از این تحقیق

ائل  ـله مسـبرخورداری زوجین از ایمان رعایت یک سلس  ،از منظر تعالیم ارائه شده در اسالم و قرآن  .و قرآن قرار گرفته است

از    کارگیریبهو    رفق و مدارا  ، قناعت  ، خوش گمانی  ، حسن ظن  ،اخالقی همچون: حیا از    هایمهارتبرخی  سبک    قبیلعملی 

ائل جسمانی و جنسی:  ـو توجه به مس  هدیه دادن  ،دانی و تشکرقدر  ،خویینرم  ، روییگشاده  ،م احترا  ،اظهار محبت  ،بودن مهریه

سازگاری زوجین و تحکیم روابط آنان را به    تواند میراهکارهایی است که    ، روابط جنسی سالم   ، زگی و زینتـمانند نظافت و پاکی

 .  دنبال داشته باشد 

 .  است ایکتابخانه یشیوهروش این تحقیق تبیینی و توصیفی و به 

 

 ، اسالم ، راهکارها ،همسر ، ازگاریسهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

ازدواجمسئله   ناخودآگاه وجود دارد همه   آگاهانه  صورتبهاست که در تمام جانداران هستی چه    از مسائل  ،زناشویی و  و چه 

به   ایپیشینه نیز    هاانسانمسئله ازدواج    اند شدهاقدام کرده و یا هدایت    ایگونهبهبقای نسل و تکثیر نوع خود    جانداران برای

  ازدواج  ،و رسیدن به کمال انسانی  از دیدگاه اسالم برای پیمودن نردبان صعود  .زمین دارد  در روی  هاانسان   حضور اولینبلندای  

بر اساس معیارهای اسالمی و انسانی تشکیل شده    جایگاه   ، و تشکیل خانواده ویژه ای دارد در محیط و کانون خانواده ای که 

پریشانی   زنگارهای  ، و هماهنگی همدلی   ،صمیمیت ،امین می شود و با تحقق صفش تن و آرامش جان و روان انسان تأ آسایاست 

ده می شود و همسران میتوانند با سازگاری در محیطی نورانی و معنوی مراتب سعادت  زدو  روحی و جسمی  خستگی  ، و ناامیدی

بپیمایند  از دیگری  را    خداوند  .را یکی پس  پیوسته در منطقه ی جذب و  صورتبهمنان زن و مرد  بتواند  آفریده که  انجزاب  ی 

 .  مجذوب یکدیگر شوند و نقش آرامشگری خود را ایفا کنند همدیگر قرار گیرند و عمیقاً

هدف این  به  وصول  در  است  و    سازگاری  ، بدیهی  پدران  و  همسر  جویای  جوانان  دغدغه  مهمترین  از  یکی  دارد  مهمی  نقش 

مادرانی که می خواهند وظیفه ی تزویج فرزندان را انجام دهند یافتن شریکی برای زندگی مشترک است که روحیه توافق و 

 1.  انطباق داشته باشند اینان همواره نگران ناسازگاری و فقدان تفاهم در زندگی زناشویی هستند

منوط به قرار گرفتن همه عوامل در    ،خصوصا کسب سکینه و آرامش  البته شکی نیست که رسیدن به پیامدهای مثبت ازدواج

در میان تعالیم اسالمی کارکردهایی  از این رو می بینیم    .جایگاه اصلی خود و انجام وظایفی خاص از سوی زن و شوهر می باشد

صمیمیت میان همسران و فنون پیدایش و بقای آن همچنین آسیب شناسی و  سازش  در جهت تحکیم روابط خانواده و ایجاد  

در این تحقیق سعی بر آن است که به عواملی که از منظر اسالم در راستای ایجاد سازگاری و تفاهم میان    .آن بیان شده است

 2. اهد بود بپردازیمرساندن زوجین خو یاری ،همسران و در نتیجه رسیدن به محاسن و پیامدهای مثبت ازدواج

 

 : مسئلهبیان  

رسید زوجینبرای  سازگاری  زمینه  در  راهکارهایی  به  باشند    کامل  ،جامع   که  ،ن  جانبه  همه  چنین که    ایگونهبهو  رعایت  با 

 .  در این تحقیق مراحل زیر مد نظر قرار گرفته است . مین سازش میان همسران قطعی باشدراهکارهایی تأ

 .  بررسی عوامل اخالقی که از نگاه مکتب اسالمدر سازگاری همسران موثر است-الف

 . بررسی عوامل رفتاری و نقش آن در سازگاری زوجین-ب

 .  ش میان همسران مهم شمرده شده استبررسی عوامل جسمانی و جنسی که از سوی اسالم در برقراریساز -ج

تفکیک شده و   صورتبهدر واقع راهکارهایی که از نگاه منابع دینی در راستای ایجاد سازش و تفاهم میان همسران موجود است  

به موضوع سازگاری و ارائه راهکارهای    پرداختن  ، و تفکیک  گرفته در جای مشخص خود بیان خواهد شد گویی این نظم   قرار

 .  نمود عملی مفید و موثر را سهل و آسان خواهد

 .  بنابراین در این تحقیق مسائل زیر مورد بررسی قرار می گیرد

 

 
.5، ص 1388، (اهلل ة)رحم  ، انتشـارات مؤسـه آموزشی امام خمینی19، قم، چاپ 1. علی حسـین زاده، » راهکــارهای سـازگاری همـسران «، ج 1  

.5، ص 1388، (رحمة اهلل)، انتشارات مؤسسه امام خمینی 19، قم، چاپ 1. علی، حسین زاده، » راهکارهای سازگاری همسران «، ج 2  
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 سوال اصلی: 

 جاد سازگاری میان زوجین کدام است؟ راهکارهای اسالم در زمینه ای

 

 سواالت فرعی: 

 ل اخالقی از سوی اسالم جهت ایجاد سازش میان همسران وجود دارد؟سائ چه راهکارهایی در زمینه م-1

رفتاری که در سازگاری بین همسران نقش دارند کدام است و این عوامل چگونه باعث سازگاری بین زوجین خواهد عوامل  -2

 شد؟

 عوامل جسمانی و جنسی موثر بر سازگاری همسران از دیدگاه اسالم کدام است؟ -3

رفتارها  معنای  به  لغت  است سازگاری در  است که    واکنشهای  ،گفتنی  و شناختهایی  ویا سالم    موثر  ، انطباقی  ،مطلوبعاطفی 

از اعمال افکاری اشاره دارد که نامطلوب  عواطف  ،تلقی می شوند اما سازگاری به آن دسته  و ناسالم به    ناموثر  ، انطباقیغیر  ،و 

 3.  شمار می آیند 

تحقیق: این  در  از سازگاری  رعایت یک   تفاهم  ،نوعی صمیمیت  ایجاد  منظور  از طریق  است که  میان همسران  و صفا  و صلح 

 . می شود سلسله امور محقق

 

 اهمیت تحقیق: 

کید قرار گرفته و بدان  ل خانواده در اسالم بسیار مورد تأ با توجه به مطالبی که در مقدمه ذکر شد دریافتیم که ازدواج و تشکی

محاسن و خصوصیاتی که دارد نه تنها مرد و زن را در راه اهداف  اهمیت داده شده است چرا که تشکیل خانواده با توجه به  

بلکه خانواده   ،جسمی  ،اجتماعی  ،فردی نمود  یاری خواهد  و خلیفه خدا شدن  به کمال  راه رسیدن  در  و در یک کالم  روحی 

ن ساخته خواهد  مهمترین و اصلی ترین جایگاه برای پرورش و رشد فرزندانی صالح و پاک است که فردای جامعه به دست آنا

شد با این وصف خانواده موفق یعنی خانواده ای که درست طبق نظر اسالم و آموزه های دینی بنا شده و تمام کارکردهای مد  

مین تمام نیازهای روحی و جسمی زن و مرد آنان را از آلوده شدن به گناه باز  یز دارا است عالوه بر اینکه با تأ نظر اسالم را ن

چرا که جامعه ای با چنین خانواده    ه را نیز به سوی خوبیها و رها شدن از فساد و تباهی سوق خواهد داد خواهد داشت جامع

که در آینده    فرزندانی   ، ی هایی هم زنان و مردان از گناه دوری می کنند و هم فرزندان به واسطه رشد در این چنین خانواده های

رت و اهمیت پژوهش و تحقیق در زمینه ی سازگاری زوجین بر ما آشکار  خود به تشکیل خانواده خواهند پرداخت اینگونه ضرو

خواهد شد چرا که کلید سعادت خانواده در دستان همسران قرار دارد همانگونه که گفته شد خانواده زیربنایی ترین نهاد جامعه  

ارتباط که  در صورتی  یعنی  باشد  می  و شوهر  زن  ارتباط صحیح  نیز  خانواده  بنای  و سنگ  نزدیک  است    ،صمیمی  ،همسران 

نیز ماندنی خواهد بود و نیز خانواده تمام کارکردهای مورد نظر را ایفا خواهد  اقت باشد بنای خانواده  مستحکم و سرشار از صد

 . نمود

برای زن و مرد هنگامیکه تصمیم میگیرند وارد زندگی مشترک شد بر مسائلی که  بردارند عالوه  به سوی یکی شدن گام  ه و 

قرار انتخاب   راهی  ابتدای  در  پویای زندگی  یافتن همراه خود در صحنه  از  نظر قرار دهند پس  بایست مد  شریک زندگی می 

میگیرند که اگر بخواهند این راه به سرمنزل مقصود منتهی شود وظایف زیادی به عهده خواهد داشت وظایفی که همسران با  

 
 . اندروا، ساپینگتون، » بهداشت روانی «، ترجمه حمید رضا حسین شاهی بروانی، )تهران: نشر روان،1379(، ص 3.111
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نمود لذا    می نمایند و هم شرایط رشد فرزندان خود را فراهم خواهندانجام صحیح آن هم زندگی را برای خود مطلوب و شیرین  

رفتارهای خشک  همسران  ،برای رسیدن به یک زندگی مطلوب باشند  داشته  انعطاف و سازگاری  و    پیچیده   ، وظیفه دارند که 

انگیز    زندگی   ، ناسازگار نفرت  و  افرادخانواده زشت  دیگر  و  یکدیگر  برابر دیدگان  در  را  آنان  و چهره  تنگ کرده  بر همسران  را 

 .  خواهد ساخت

ر راستای ایجاد سازگاری و تفاهم یاری ده در متون اسالمی که همسران را د بر این پایه تحقیق در زمینه راهکارهای توصیه ش

تمام   به  ،را که با بکارگیری صحیح چنین راهکارهایی و ایجاد سازش میان زن و شوهرمهم و ضروری است چ  امری  ،خواهد نمود

خواهند   گام  خود  واالی  اهداف  سوی  به  عشق  واقعی  طعم  چشیدن  با  آنان  و  شد  داده  پاسخ  آنان  و جسمی  روحی  نیازهای 

افت با این بیان می توان گفت ایجاد  برداشت و همچنین در خانواده ای با این اوصاف فرزندان تربیت واقعی و صحیح خواهند ی

 .  سازگاری میان همسران از مسائلی است که نتایج بسیار زیادی در زمینه های فردی و اجتماعی به دنبال خواهد آورد

 

 : پیشینه تحقیق

 .  دو مورد تحقیق در زمینه سازگاری همسران یافت شد تنها  ،با جستجو از طریق سایت ایران داک

  ،ملکی   یعقوب  ،1374بررسی و مقایسه ویژگیهای مزدوجین سازگارو ناسازگار در ازدواج همسران شاهد شهر تهران در سال    -1

 عالمه طباطبایی   دانشگاه

تاثیر آموزش    -2 با رویکرد شناختی  هایمهارتبررسی  برمیزان سازگا-ارتباطی  زوجین ساکن شهرستان رفتاری  زناشویی  ری 

 الزهرا دانشگاه  ،حاجی ابول زاده نسرین ،کرج

 بسیار  ،و پژوهش در موضوعات مربوط به خانواده  تحقیق  ،آن بر افرادبا توجه به اهمیت خانواده در جامعه و تاثیر غیر قابل انکار  

روانشناسان غربی نیز    آثار  ،پرداخته شده به خانواده  لیفاتصورت گرفته است همچنین باید اشاره کرد که در میان تحقیقات و تأ 

بسیار به چشم می خورد چرا که اهمیت نهاد خانواده مسئله ای عام و برای تمام جوامع است و از طریق اصالح روابط اعضای  

نمود مرتفع  را  جامعه  و  افراد  مشکالت  از  بسیاری  توان  می  همسران  به خصوص  دانشمندان   لذا   ،خانواده  و  محققان  تنها  نه 

لیف در این  ی خانواده قائل است به تحقیق و تأ یت خانواده و نیز به خاطر ارزش و اهمیتی که اسالم برامسلمان به حکم اهم

  به  ، خانوادهچرا که آنان نیز نوعاً زمینه پرداخته اند بلکه محققان و روان شناسان غیرمسلمان نیز در این زمینه آثار فراوانی دارند 

 .  تاثیرات فراوانی می دانند خصوص ارتباط همسران را با اهمیت و دارای

لیفات خصوصسازگاری و وجود دارد اما غالب این آثار و تأ لیکن گرچه در زمینه مسائل مربوط به همسران و خانواده آثار بسیاری 

د زیر  ناسازگاری را مورد نظر قرار نداده بلکه به طور عام به مسائل مربوط به همسران پرداخته است از این نوع آثار می توان موار

 .  را به عنوان نمونه نام برد

 1378، قم  ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه ،قم  ،همسران آیین ،امینی-1

 1373، ام ابیها نشر ،تهران ،در خانواده  اخالق  ،حسین ،انصاریان-2

 1369، اسالمی انتشارات ، در خانواده اخالق ،علی اکبر سید ،حسینی-3

 1373 ، هاتف انتشارات ،خانواده بهشت ،سیدجواد ،مصطفوی-4

 1372، انتشارات اخالق  ،قم  ،در خانه اخالق  ،حسین ، مظاهری-5

 : در مورد آثاری که به موضوع سازگاری همسران پرداخته اند می توان از این آثار نام برد
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 1388، نسل نواندیش نشر ، سازگای در زندگی زناشویی راز ، ویالرد  ،اف هارلی-1

 1384، پل ،تهران ، نفیسه سلطانی مترجم ،با همسر خود سازش کنید گونهچ ،اریک ،بلومنتال-2

 1389، آموزشی امام )ره( موسسه  ،قم ،سازگاری  هایمهارت ،علی  ،حسین زاده-3

 1386، آموزشی امام خمینی موسسه ، قم  ،سازگار همسران ،علی  ،حسین زاده-4

کرد آثاری که به موضوع سازگاری همسران پرداخته اند این مسئله را از دیدگاه روانشناسی  ر ادامه باید به این مطلب اشاره  د

اند تنها آقای علی حسین زاده در کتاب همسران سازگار در کنار  ارائه نموده  مورد بررسی قرار داده و راهکارهای روانشناسی 

مورد بررسی قرار داده و آیات و روایاتی که در این زمینه سنت را در زمینه سازگاری زوجین    قرآن و  دیدگاه  ،مسائل روانشناسی

 .  موجود استرا بیان نموده است

و است که سازش همسران  آن  تحقیق حاضر هدف  تنها   لیکن در  را  آنان  روایات مورد    راهکارهای سازگاری  و  قرآن  از منظر 

 .  بررسی قرار دهیم

تدوین چهارچوب تقسیم بندی و تنظیم فصول این تحقیق از کتاب همسران سازگار الگو گرفته شده    الزم به ذکر است که در

 . است

 

 روش تحقیق:

 .  است ایکتابخانه یشیوهو توصیفی و به  روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است تبیینی

 

 نتایج 

میان همسران از    د و حفظ سازگاریاروابط جنسی سالم در ایج  ،نظافت و زینت  ،همچون زیباییدر این بخش به تأثیر عواملی  

ائمه   منابع دینی همگام یا حس    که  ؛ زیبایی بود  ،اولین ویژگی که مورد برسی قرار گرفت  .اشاره کردیم  (علیهم السالم)منظر 

برشمرده    ن را سبب استحکام و دوام زندگی مشترکه آای مطلوب همسر دانسته و توجه بزیبایی را از ویژگی ه   ، طبیعی انسان

ف مقابل در زمان انتخاب  البته اگر چه توجه به زیبایی طر  .است و داشتن صورت زیبا و موهای زیبا را از مصادیق آن دانسته اند

در واقع احادیثی    .ستده نیاین زمینه مانند موارد دیگر پسندی امری مهم شمرده شده اما باید توجه داشت که افراط در    ،همسر

 .  که بر اهمیت زیبایی در نظام خانواده و استحکام آن تاکید می کند زیبایی را همراه دین و اخالق در نظر می گیرد

بیان شد نظافت   . ین برای یکدیگر می باشدـنت نمودن زوجـ زگی و زیـپاکی ، عامل جسمانی دوم که باعث استحکام خانواده است

زار هم نشینان به ویژه  تی نسبت به پاکیزگی سبب اذیت و آدر واقع بی مباال  . ات ظاهری و باطنی استو پاکیزگی دارای تأثیر

علیهم  )از این رو رعایت پاکیزگی از سوی ائمه    .از بغض و دوری از رحمت خدا خواهد بودـهمسر خواهد شد و این امر زمینه س

است  (السالم گرفته  قرار  توصیه  مورد  و  شده  دانسته  نم  .مهم  سفارش  مردم  به  ما  که  پیشوایان  بپوشند  را  لباسهایی  اند  وده 

در مقابل نیز به زنان دستور داده   .همسرشان می پسندند و نظافت بدن و لباس خود را حفظ نمایند و خویشتن را معطر نمایند

 .  داشته باشند اند دست و بدن و موی خود را با زیور آالت تزیین کنند و رایحه ای دلنشین در برابر همسر خود

میان همسران می شود باعث سازگاری در  که  ویژگی  است  ، آخرین  ازدواج  .روابط جنسی سالم  مهم  اهداف  از  یکی    ، چرا که 

  ، بنابر این همسران عالوه بر توجه به مسائل مختلف اعتقادی  .ی اوستـان از جمله نیازهای جنسـتأمین نیازهای مختلف انس

ایجا  در  مؤثر  رفتاری  و  آناناخالقی  میان  و سازش  تفاهم  نیازهای   ،د  به  نمایند  باید  توجه  نیز  یکدیگر  روابط    . جنسی  چرا که 

به همین دلیل    .ازگاری و از بین برنده ی تنش ها خواهد بودـین کننده ی سـیکی از عوامل تأم  ،ی مطلوب و ارضاء غرائزـجنس
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به    ادکامیـتعادل روانی و ش  ،اطـبرای آن ها نش  ،و طرفز دـتوجه به ارتباطی سالم و صحیح که طی آن عالوه بر ارضاء غرائ

باشد داشته  ویژ  ، دنبال  داشتاهمیت  خواهد  ای  همس  .ه  زناشویی  ارتباط  نیز  اسالمی  دستورات  و  تعالیم  مهم    ،راندر  بسیار 

اسالم    .ردب آرامش و حفظ نفس از لغزش ها را به همراه داـدهایی مثل کسـپیام  ، ررابطه ی جنسی سالم   .شـمرده شده است

   .وظایفی را بر عهده ی هرکدام از زوجین گذاشته است که به تفصیل آنها را توضیح دادیم ، برای رسیدن به این هدف
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