
بررسی مؤلفه های الگوی ارتباطی زوجین با خویشاوندان بر اساس منابع 
اسالمی

Examining the Components of the Model of Couple’s 
Interaction with Relatives Based on the Islamic Sources

✍ مهدی دریس / دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد، قم، ایران.
ابوالقاسم بشیری/ استادیار روان شناسی گروه روان شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، قم،  ایران.
حسین رضاییان بیلندی / دانشجوی دکتری روان شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، قم،  ایران.

Mahdi Deris / PhD student in psychology, Azad University, Qom, Iran.                    fares60@chmail.ir
Abolghasem Bashiri / Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran.
Hossein Rezaeian Bilondi / PH.D Student of Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, 
Qom, Iran.

سال هشتم، شماره اول، پیاپی۱۷، بهار و تابستان ۱۴۰۱)ص۱۱۲-۹۹(

Abstract
Examining the components of the 
couples’relationship pattern with 
relatives based on Islamic sources
This research was conducted aiming to 
provide a suitable pattern of couples’ 
relationship with their relatives  through  
"qualitative content analysis" method. 
Two relative coefficients of content 
validity ratio (CVR( and content validity 
index (CVI( were used to check content 
and validity  of the pattern quantitatively. 
This research was done in two stages: 
First, the concepts related to interaction 
and relationship with relatives were 
explored in Islamic sources, then the 
components and concepts related 
to interaction with relatives were 
extracted. second ,the content validity 
of the components was evaluated by the 
cvi-cvr method by experts (ten people( 
in such a way that according to the Likert 
scale, the similarity of these concepts 
to the interaction pattern of couples 
with relatives was scored. The studies 

چکیده
این پژوهش با هدف ارائه یک الگوی مناسب 
جهــت ارتبــاط زوجین با خویشــاوندان با روش 
گرفــت. بــرای  »کیفــی تحلیــل محتــوا« انجــام 
بررســی محتوایــی و روایی به شــکل کمی از دو 
ضریب نسبی روایی محتوایی )cvr) و شاخص 
گردید.ایــن  اســتفاده   (cvi( محتــوا  روایــی 
تحقیق در دو مرحله انجام گرفت: مرحله اول: 
نخســت بــه کاوش مفاهیــم مرتبــط بــا تعامــل 
اســامی  منابــع  در  بــا خویشــاوندان  ارتبــاط  و 
پرداختــه شــده ســپس مولفه هــای و مفاهیــم 
اســتخراج  بــا خویشــاوندان  تعامــل  بــا  مرتبــط 
شــد. مرحلــه دوم: روایی محتوایــی مولفه ها با 
نفــر) )ده  کارشناســان  توســط   cvi-cvr روش 
مــورد ارزیابی قرار گرفت بدین صورت که طبق 
مقیــاس لیکریــت به اندازه قرابــت این مفاهیم 
خویشــاوندان  بــا  زوجیــن  تعامــل  الگــوی  بــه 
نمــره داده شــد. بررســی های  فــوق نشــان داد 
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مقدمه
تعامل۱ و ارتباط، سراسر زندگی انسان را در بر گرفته است. انسان نیازهایش را از هر نوعی که 
باشند به کمک ارتباط با دیگران برطرف می کند. به کمک ارتباط زنده می ماند، رشد می کند و 
تکامل می یابد. مبحث ارتباط انسانی به قدری مهم و حیاتی است که سعادت و خوشبختی 
و  )سیاوشی  دارد  بستگی  دیگران  با  او  ارتباط  و  تعامل  چگونگی  به  زیادی  حد  تا  انسان 
ارتباط خواهد بود.  زیادی در  افراد  با  انسان در طول حیات خود  نوابی نژاد، ۱38۴، ص۱۰). 
در ابتدا با مادر خویش در ارتباط است و پس از مدتی با دیگر اعضای خانواده در قالب بازی 
ارتباط برقرار می کند. هرچه افراد رشد بیشتری داشته باشند نوع و شدت رابطه بنا بر نیازها و 
که به  عایق آنان تغییر می کند. یکی از ارتباط های طوالنی  و تأثیرگذار رابطه همسری است 
سبب عقد ازدواج بین زن و شوهر اتفاق می افتد و البته به این ارتباط محدود نگشته و باعث 
که ازدواج صرفًا پیوند دو فرد  ارتباط با والدین و خانواده همسر می گردد. باید توجه داشت 
با یکدیگر نیست؛ بلکه پیوستگی دو خانواده با فرهنگ، شیوه های تربیتی و سبک متفاوت 
زندگی است. ازاین رو زوجین، برای بالندگی و موفقیت در ازدواج به دو بال برای پرواز در مسیر 
زندگی نیازمندند؛ یک بال مهارت زوجین برای ارتباط صمیمی و سازنده و بال دیگر »مدیریت 

ارتباط با خویشاوندان هر دو طرف« است )طباطبائی ندوشن، ۱3۹5، ص۹۷). 
می توان گفت گرایش به خویشاوندی در نهاد هر انسانی به طور طبیعی وجود دارد. این 

1. Interaction.

رفتــاری مناســب  الگــوی  یــک  ترســیم  جهــت 
بــرای زوجیــن جهــت ارتبــاط بــا خویشــاوندان 
بــه هفــت مولفــه: دید و بــاز دید )رفــت و آمد)، 
بــه  انفــاق  خویشــاوندان،  احتــرام  و  تکریــم 
خویشــاوندان )کارکــرد اقتصــادی)، خــودداری 
از اذیت و آزار خویشــاوندان، حمایت اجتماعی 
از خویشــاوندان، رابطــه ارشــادی و هدایتــی بــا 
خویشــاوندان و ادای حقوق خویشــاوندی نیاز 

است.
کلیدواژه ها: الگو، ارتباط، زوجین، خویشاوندان.

showed that in order to draw a suitable 
behavior pattern for couples to  have 
proper relationship with relatives, there 
are seven components: visiting  and 
re-visiting(, honoring and respecting 
relatives, donating money to relatives 
(economic function(, refraining from 
annoyance and hurting  relatives, social 
support of relatives, advising  and 
guidance relationship with relatives and 
discharging of kinship rights are needed.

Keywords: pattern, relationship, couples, 
relatives .
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گرایش نخست به سمت خویشاوندان نسبی و سپس به سوی خویشاوندان سببی است؛ چرا 
که مشترکات خونی و طبیعی میان خویشاوندان سبب می شود به آسانی و راحتی یکدیگر را 
درک کرده و نیازهای عاطفی و روحی خود را پاسخی مناسب دهند )محبوبی، ۱3۹۴، ص۱۲). 
نیاز  ارضای  از  نمودی  به عنوان  با خویشاوندان  ارتباط  که  داده  نشان  تحقیقات  همچنین 
برکیفیت  دردهای جسمانی  و  اضطراب  کاهش  روانی،  آرامش  ایجاد  از طریق  روان شناختی 

زندگی افراد تأثیر می گذارد. )قاسمی پور، ۱386، ص۹۴). 
با نگاه روان شناختی و بر اساس نظریه سیستمی مینوچین۱، خانواده یک سیستم باز است 
که ملزم به برون سازی و انس گیری با دو خانواده اصلی زوجین و دیگر خویشاوندان است؛ با 
این ویژگی که موفقیت و آرامش خود را در گرو بهم وابستگی درونی متعادل می داند )سجادی، 
۱3۹۲، ص۲۰). برخی از محققان و نظریه پردازان حوزه خانواده از جمله مینوچین و بوئن۲ نگاه 
از مهمترین بخش های  گسترش داده اند. یکی  و  پذیرفته  را در مشاوره  به خانواده  سیستمی 
گر افراد یک  یک سیستم مدیریت ورودی آن سیستم و نیز حفاظت از ساختار خانواده است. ا
خانواده در برابر افراد خارج از خانواده به طور غیر اصولی نفوذپذیر باشند، نظام یک خانواده 
را به خطر می اندازند. این پدیده به باز و بسته بودن یک نظام و نیز چگونکی تعامل بر اساس 

اطاعات یا رفتارهای ورودی به سیستم دارد )پسندیده و همکاران، ۱3۹۴، ص۲6). 
در متون روان شناسی نیز سازه های متعددی در مورد ارتباط خویشاوندی یافت می شود 
پیوند  در حقیقت  است.  آن جمله  از  نوع دوستی۴  و  اجتماعی  روابط  دیگران3،  با  ارتباط  که 
با خویشاوندان در روان شناسی با تعریف ارتباط با دیگران هم پوشی دارد. به سخنی دیگر، 
کردن  ارتباط صمیمی داشتن با دیگران، دوست داشتن و حمایت  ارتباط با بستگان همان 
که خویشاوند  که در ارتباط با افرادی  و همچنین دوست داشته شدن و حمایت شدن است 

محسوب می شوند مصداق پیدا می کند )قاسمی پور، ۱386، ص8۷). 
مفهوم عام  از  را  آنان  با  پیوند  و  پژوهشگران، مبحث خویشاوندی  از  برخی  مقابل  در 
طباطبائی  به طور مثال  پرداخته اند.  آن  به  خاص  به طور  و  کرده  جدا  دیگران  با  ارتباط 
ندوشن)۱3۹5) ضمن بیان اهمیت ارتباط و تعامل با خویشاوندان به برخی از اصول رفتاری 

1. Salvador Minuchin. 
2. Bowen.
3. relatedness.
4. altruism.
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پرداخته   ... و  انتظاری  مدیریت  وابستگی،  مدیریت  احترام،  مانند  خویشاوندان  با  زوجین 
)بارباز  اصلی  خانواده های  با  مؤثر  ارتباط  نوع  اهمیت  پژوهشگران  از  دیگر  برخی  است. 
خویشاوندی  حقوق  و  خویشاوندی  رابطه  تضعیف  و  تحکیم  عوامل    ،(۱3۹3 اصفهانی، 
مانند ارث بردن )زهیری نسب، ۱3۹6)، بررسی سبک زندگی دینی اسامی در حوزه ارتباطات 
انسانی با خویشاوندان و بستگان نسبی )شرف الدین، ۱3۹۴) و مؤلفه های مؤثر در تحکیم 
روابط خانوادگی و ارتباطات خویشاوندی، مصادیق صلٔه رحم و آثار و پیامدهای صلٔه رحم در 

سیره و اندیشه های اهل بیت؟مهع؟ )خارستانی، ۱3۹3) پرداخته اند. 
اما با مرور اجمالی تحقیق های صورت گرفته در خصوص ارتباط با خویشاوندان می توان 
یک  در  خویشاوندان  با  زوجین  تعامل  مؤلفه های  به  پیشین  پژوهش های  در  که  دریافت 
مدل الگویی به صورت مجزا پرداخته نشده است. اهمیت مسئله در ابتدا به دلیل فوائد و آثار 
مثبت فراوانی است که آموزه های اسام برای تعامل و ارتباط با خویشاوندان بیان نموده و از 
سوی دیگر آثار مثبت روان شناختی آن در کاهش تعارض و سطح اختافات زوجین تأثیر دارد 
بدان صورت که هرچه میزان ارتباط با شبکه خویشاوندان بیشتر و صمیمیانه تر شود از میزان 

اختافات زوجین کاسته خواهد شد )دسترنج، ۱3۹۰). 
که  است  امروز  عصر  در  ماشینی  زندگی  برانگیخته؛  را  بسیاری  نگرانی های  آنچه 
کوچک تبدیل نموده و به مراتب ارتباطات  گسترده را به خانواده های هسته ای و  خانواده های 
کرده است )طباطبائی ندوشن، ۱3۹5، ص۹۷). از سوی  محدود را جایگزین ارتباطات گسترده 
دیگر الگوی ارتباطی غلط زوجین با خویشاوندان و عدم رعایت ساختارها و مرزهای خانواده در 
برخورد با بستگان، باعث مداخات آسیب زننده و زمینه ساز طاق می باشد )صداقت و همکاران، 
۱3۹3). نتایج پژوهش زرگر و نشاط )۱386) نشان داد که سومین عامل تقاضای طاق دخالت 
از فضای ناخوشایند خانه پدری و  خانواده ها بوده است. عواملی مثل ازدواج با انگیزه رهایی 
با خانواده همسر  تعارض شدید  و  رقم می زنند  را  زناشویی  نارضایتی  با خانواده همسر  تعارض 
باعث اقدام اولیه متقاضیان طاق برای پایان دادن به رابطه زناشویی می شود )محسن زاده و 
همکاران، ۱3۹۰). نتایج پژوهش های بنی جمال و همکاران )۱383) و ریاحی و همکاران )۱386) 

گویای تأثیر دخالت اطرافیان و وابستگی مالی زوجین در میزان گرایش به طاق است. 
گرفته درباره ارتباط زوجین با خویشاوندان،  که تحقیقات صورت  حال با توجه به این 
این  در  نداشته اند،  اسامی  منابع  از  استفاده  با  تعامل خویشاوندان  الگوی  ارائه  به  توجهی 
خواهیم  خویشاوندان  با  زوجین  تعامل  الگو  ارائه  و  عوامل  این  بررسی  به دنبال  پژوهش 
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با  زوجین  تعامل  الگوی  می باشد:  سوال   این  به  پاسخ  درصدد  پژوهش  این  بنابراین  بود. 
خویشاوندان دارای چه مؤلفه هایی می باشد؟

وش تحقیق ر
پژوهش حاضر، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. در مرحله توصیفی به کاوش واژگان 
و مفاهیم مرتبط با تعامل و ارتباط با خویشاوندان در منابع اسامی اعم از قرآن و کتب روایی 
همچنین کتب و مقاالت مرتبط پرداخته شده است. در این پژوهش جامعه شامل تمام منابع 
مفاهیم  بر شبکه  گزاره های مشتمل  نمونه شامل  و  است  روایی  منابع  و  قرآن  از  اعم  دینی 
مرتبط با پیوند و تعامل با خویشاوندان می باشد همچنین اطاعات و داده ها از طریق مطالعه 
و فیش برداری از کتب و مقاالت و به تجزیه و تحلیل جمع آوری و طبقه بندی گردید. در مرحله 
دوم آیات و روایات به دست آمده که تعدادی بالغ بر 3۰۰ آیه و روایت بود، مورد بررسی دوباره 
گردید. در مرحله سوم آیات و روایات طبقه بندی شده  واقع شد و موارد تکراری از آن حذف 
و با روش تحلیل محتوای متون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله چهارم ۷ مقوله 
به عنوان مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده الگو به دست آمد. در مرحله پایانی روایی محتوایی 
مؤلفه ها با روش Content Validity Index( CVI) و Content Validity ratio( CVR) با کمک 

۱۰ نفر از کارشناسان روان شناسی اسامی مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته های تحقیق
مؤلفه های به دست آمده در تحقیق شامل: ۱- زیارت خویشاوندان، ۲- تکریم خویشاوندان، 
از  اجتماعی  حمایت   -5 خویشاوندان،  اذیت  و  آزار  عدم   -۴ خویشاوندان،  به  انفاق   -3
در  که  می باشد  خویشاوندان  حقوق  پرداخت   -۷ و  خویشاوندان  ارشاد   -6 خویشاوندان، 

جدول )۱) مستندات و نحوه داللت آنها بررسی شده است. 
جدول )1( مؤلفه ها الگو تعامل زوجین با خویشاوندان

نحوه داللتمستنداتمؤلفه هاردیف

زیارت خویشاوندان۱

ِة َوّدَ َ یُد ِف الْ َة َتزِ َیاَر ِ  الّز
۱- َفِإّنَ

 )نوری، ۱۴۰8، ج۱3، ص ۲۰5(
۲- ُمروا األقارَِب؛ أن َیتزاوُروا

)احمدی میانجی، ۱۴۲6، ج۲، ص3۰5). 
ْسِلمِی ْو ِبالّتَ

َ
ْرَحاَمُکْم  َو ل

َ
وا أ

ُ
3- ِصل

 )کلینی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۱55). 

این روایات و امثال 
آنها صراحت در زیارت 
خویشاوندان دارد. 
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نحوه داللتمستنداتمؤلفه هاردیف

تکریم خویشاوندان۲

ِذی ِبِه َتِطیُر َو 
َّ
ْم َجَناُحَک ال ُ ْکرِْم َعِشیَرَتَک َفِإّنَ

َ
۱- أ

ا َتُصول َو  ِت ِبَ
َّ
ْیِه َتِصیُر َو َیُدَک ال

َ
ِذی ِإل

َّ
َک ال

ُ
ْصل

َ
أ

مَیُهْم َو ُعْد َسِقیَمُهْم  ْکرِْم َکرِ
َ
ِة َفأ ُة ِعْنَد الِشّدَ ُعّدَ

ْ
ُهُم ال

)مجلسی، ۱3، ج۷۱، ص۱۰5). 
 َ َ
مِ  َو ِإّنَ الّل

َ
ْسل ِ

ْ
ْن  ُموِجَباِت  ال ِ

َ
ْرَحامِ  ل

َ ْ
َة األ

َ
۲- ِإّنَ ِصل

 َمْن 
ُ

 َیِصل
َ

ُه َتَعال اِمَها َو ِإّنَ ْکَر َمَر ِبِإ
َ
 أ

َ
ُسْبَحاَنُه َو َتَعال

َمَها )لیثی  ْکَر
َ
َها َو َیْقَطُع َمْن َقَطَعَها َو ُیْکرُِم َمْن أ

َ
َوَصل

واسطی، ۱3۷6، ص۱56). 

در روایت اول و دوم به 
کرام«  صراحت از لفظ »ا
در حق خویشاوندان 
استفاده شده است. 

انفاق به خویشاوندان3

ْنَفْقُتْ ِمْن َخْیر 
َ
 ما أ

ْ
وَنَک ماذا ُیْنِفُقوَن ُقل

ُ
۱- َیْسَئل

بنَی )بقره، ۲۱5( واِلَدْیِن َو ااْلْقَر
ْ
َفِلل

ْن ُیْؤُتوا 
َ
َعِة أ َفْضِل ِمْنُکْم َو الّسَ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
َتِل أ

ْ
۲- َو ال َیأ

ىب  )نور، ۲۲( ُقْر
ْ
وِل ال

ُ
أ

اَبة )سید رضی،  َقَر
ْ
 ِبِه ال

ْ
َیِصل

ْ
 َفل

ً
ُ َماال َ

ْن آَتاُه الّل َ 3- فَ
۱۴۱۴، ص۱۹8) 

 عىل 
ُ

َدقِة عىل َمن َیسأل  عِن الّصَ
َ

۴- ّلا ُسـئل
األبواِب، أو ُیِسُک ذلَک َعهُنم و ُیعِطیِه َذِوی َقراَبِتِه ؟ 
ال، بل َیبَعُث با إل َمن بیَنُه و بیَنُه َقراَبٌة، فهذا أعَظُم 

ِلألجرِ. )مجلسی، ۱۴۰3، ج۹3، ص۱۷۹(

در روایات ذکر شده 
امام توصیه به انفاق 
به خویشاوندان داشته 
و آن را در اولیت قرار 

داده اند.

عدم آزار و اذیت ۴
خویشاوندان

 األذی َعهْنا )کلینی، 
ُ

ِحُم َکّف  ِبِه الّرَ
ُ

 ما ُتوَصل
ُ

۱-َْفَضل
۱۴۰۷، ج۲، ص۱5۱). 

 
َ

ْفَضل
َ
ْم ِبَشْی ٍء أ وَنُ

ُ
ْیَس َتِصل

َ
۲- امام صادق؟ع؟: »ل

ْم «. )کلینی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۱65).  َذی َعهْنُ
َ ْ
ِمْن َکّفِ األ

در این دو روایت برترین 
شیوه صله رحم و پیوند 
با خویشاوندان اجتناب 
از اذیت و آزار بستگان 
معرفی شده است. 

حمایت اجتماعی از 5
خویشاوندان

ا الناُس، إّنُه ال َیسَتغِن  ۱- امیرالمؤمنین ؟ع؟: أّیُ
ِتِه(، و  ِتِه )َعِشیَر  ـ و إن کاَن ذا ماٍل ـ َعن ِعتَر

ُ
ُجل الّرَ

م، و ُهم أعَظُم الناِس  ِدفاِعِهم َعنُه بأیِدِیم و ألِسَنِتِ
یِه عنَد 

َ
ُهم ِلَشَعِثِه و أعَطُفُهم عل ُّ ِحیطًة ِمن َورائِه و ألَ

ْت بِه )سید رضی، ۱۴۱۴، ص65). 
َ
ل ٍة إذا َنَز

َ
نازِل

اَبِة  َقَر
ْ
َحُدکْم َعِن ال

َ
ّنَ أ

َ
یْعِدل

َ
 ال

َ
ال

َ
۲- امیرالمؤمنین؟ع؟: أ

یُدُه ِإْن   یزِ
َ

ِذی ال
َّ
َها ِبال ْن یُسّدَ

َ
َصاَصَة أ َ ا الْ یَری ِبَ

کُه )سید رضی۱۴۱۴ ص6(
َ
ْهل

َ
 یْنُقُصُه ِإْن أ

َ
ْمَسکُه َو ال

َ
أ

ِذی ِبِه َتِطیُر َو 
َّ
ْم َجَناُحک ال ُ کرِْم َعِشیَرَتک َفِإّنَ

َ
3- أ

ا َتُصول َو ُهُم  ِت ِبَ
َّ
یِه َتِصیُر َو یُدک ال

َ
ِذی ِإل

َّ
ک ال

ُ
ْصل

َ
أ

ِة )مجلسی، ۱3، ج۷۱، ص۱۰5).  ُة ِعْنَد الِشّدَ ُعّدَ
ْ
ال

در روایات مذکور حمایت 
اجتماعی در هنگام 
مشکات، سختی ها و 
کید واقع  باها مورد تأ

شده است. 
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نحوه داللتمستنداتمؤلفه هاردیف

ارشاد خویشاوندان6

بنی )شعرا/۲۱۴).  ْقَر
َ ْ
ْنِذْر َعشیَرَتَک األ

َ
۱-و أ

گر خویشانت را  ۲- امام صادق؟ع؟ فرمودند: »ا
گر زندگی  بر خیر و درستی دیدی، یاریشان کن و ا
نادرستی داشتند بی تفاوت مباش و آنان را به حال 
خود وامگذار، بلکه سعی کن بر اساس اطاعت خدا، 
با خویشانت همدم باشی زیرا شما تا زمانی که بر 

پایه اطاعت از فرمان های الهی با یکدیگر همکاری 
و همیاری می کنید و از نافرمانی خدا جلوگیری 

می نمایید در زندگی خود، خوشبخت خواهید بود« 
)طوسی۱۴۰۷، ج۱، ص35۷). 

َبِت ِلَ َتْعُبُد ما ال َیْسَمُع َو ال ُیْبِصُر 
َ
بیِه یا أ

َ
 أِل

َ
3- ِإْذ قال

َو ال ُیْغن  َعْنَک َشْیئا )مریم/۲۴). 

۱- آیه اول به خوبی 
نقش ارشادی و هدایتی 
در میان خویشاوندان و 
نزدیکان را بیان می کند. 
این نقش آن قدر مهم و 
تأثیرگذار است که رسالت 
الهی باید از این مرحله و 
از میان بستگان و فامیل 

آغاز شود.
3- حضرت ابراهیم؟ع؟ 
نخست عمو یا جد 

مادری خویش را از بت 
پرستی نهی می کند و 
او را به راه حق دعوت 

می کند.

ادای حقوق ۷
خویشاوندی

وصیت
َحَدُکُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَک َخْیرًا 

َ
ُکِتَب َعَلْیُکْم ِإذا َحَضَر أ

ا َعَلی 
ً
ْقَربیَن ِباْلَمْعُروِف َحّق

َ ْ
ُة ِلْلواِلَدْیِن َو ال اْلَوِصّیَ

قین )بقره/۱8۰).  اْلُمّتَ

۱- برخی از فقهاء از 
کلمه »کتب« حکم 
وجوب را برداشت 

کرده اند. 
۲-منظور از خیر مالی 
است که از راه مشروع 
به دست آمده باشد 
و در مسیر سود و 

منفعت اجتماع باشد. 
)مکارم و همکاران، 
۱3۷۷ج۱ص665). 

ارث
ساِء  ْقَرُبوَن َو ِللّنِ

َ ْ
ا َتَرَک اْلواِلداِن َو ال ِللّرِجاِل َنصیٌب ِمّمَ

َکُثَر  ْو 
َ
 ِمْنُه أ

َ
ا َقّل ْقَرُبوَن ِمّمَ

َ ْ
ا َتَرَک اْلواِلداِن َو ال َنصیٌب ِمّمَ

َنصیبًا َمْفُروضًا )نساء/۷). 

احسان
َ َو ال ُتْشِرُکوا ِبِه َشْیئًا َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا َو  َو اْعُبُدوا الّلَ
کیِن َو اْلجاِر ِذی اْلُقْربی   ِبِذی اْلُقْربی  َو اْلَیتامی  َو اْلَمسا

)نساء/36(

خداوند بعد از امر کردن 
به عبادت خود و دوری 
از شرک، امر به احسان 
می کند نسبت به والدین 

و خویشان و ... .
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برای ارزیابی مفاهیم به دست آمده نحوه داللت و مستندات آنها در قالب دو پرسشنامه در اختیار 
ده نفر از کارشناسان علوم دینی و روان شناسی -دارای تحصیات حورزوی در مقطع درس خارج 
گرفت تا آنها را از لحاظ نسبت و شاخص روایی ارزیابی  کادامیک )دکتری)- قرار  و تحصیات آ

کنند و از این طریق هفت مؤلفه مورد تأیید قرار گرفت که در جدول )۲) آمده است:
                    جدول )2(میزان CVR و CVI به دست آمده برای مؤلفه ها        

نتیجه)رد / تأیید)CVICVRمؤلفهردیف

تأیید۱۱زیارت خویشاوندان۱

تأیید۱۱تکریم خویشاوندان۲

تأیید۱۱انفاق به خویشاوندان3

تأیید۱۱عدم آزار و اذیت خویشاوندان۴

تأیید۱۱حمایت اجتماعی از خویشاوندان5

تأیید۰/8۱۱ارشاد خویشاوندان6

تأیید۰/8۱۱ادای  حقوق خویشاوندی۷

با توجه به داده های به دست آمده از نمرات تخصیص یافته از جانب کارشناسان، مؤلفه های 
استخراج شده مورد تأیید قرار گرفت. 

پس از به دست آمدن مؤلفه های مدل ارتباطی زوجین با خویشاوندان با توجه به آیات 
از طریق دید و  با خویشاوندان  ارتباط  با هم به مدل  این مؤلفه ها  ارتباط  روایات و نحوه  و 

بازدید و برطرف کردن نیازهای دیگر رسیدیم که در شکل )۱) مدل آن ارائه شده است. 
شکل )1(: الگوی ارتباطی زوجین با خویشاوندان

احترام و تکریم
حمایت اجتماعی

انفاق

دید و بازدید )زیارت(

 ارتباطی زوجین با خویشاوندان  الگوی (:1شکل )

 

کنند و پس از ارتباط  پیدا می  مؤثر در این مدل ابتدا زوجین با خویشاوندان خود ارتباط حضوری یا غیرحضوری  
 . کننددست پیدا می  ند توانمی  های ارتباط نیزه مؤلفیکدیگر به دیگر های کالت و خواسته و متوجه شدن مش

 گیری بحث و نتیجه 
؟«  دباشمی هاییه مؤلفالگوی تعامل زوجین با خویشاوندان دارای چه » یعنیسوال پژوهش  لیذ، قیتحق یهاافته ی

الگوی تعامل زوجین با  آمده دست بهگانه هفت های ه مؤلف( 1جدول ) یهاافته یبراساس . گرفت  قرار یمورد بررس
عدم آزار و   -4  ،انفاق به خویشاوندان   -3  ،تکریم خویشاوندان   -2  ،زیارت خویشاوندان   -1خویشاوندان شامل:  
خویشاوندان  خویشاوندان  -5  ،اذیت  از  اجتماعی  خویشاوندان  -6  ،حمایت  حقوق    -7  و  ارشاد  پرداخت 

کارشناسان    تأییدمورد    ها پس از ارزیابی محتواییه مؤلف( همه  2)  جدول های  بر یافته   د که بنا باش می  خویشاوندان
ایات و  رومدل ارتباطی زوجین با خویشاوندان با توجه به آیات و  های  ه مؤلفپس از به دست آمدن  .  قرار گرفت 

نیازهای دیگر با هم به مدل ارتباط با خویشاوندان از طریق دید و بازدید و برطرف کردن  ها  ه مؤلف نحوه ارتباط این  
 .  ( مدل آن ارائه شده است 1رسیدیم که در شکل )

 دید و بازدید
 )زیارت(

 انفاق

 حمایت اجتماعی

 احترام و تکریم

 حقوقادای 
 خویشاوند

رابطه ارشادی و 
 هدایتی

خودداری از اذیت و 
 آزار

 

 تعامل با

 خویشاوندان
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در این مدل ابتدا زوجین با خویشاوندان خود ارتباط حضوری یا غیرحضوری مؤثر پیدا 
می کنند و پس از ارتباط و متوجه شدن مشکات و خواسته های یکدیگر به دیگر مؤلفه های 

ارتباط نیز می توانند دست پیدا می کنند. 

بحث و نتیجه گیری
دارای  خویشاوندان  با  زوجین  تعامل  »الگوی  یعنی  پژوهش  سوال  ذیل  تحقیق،  یافته  های 
گرفت. براساس یافته های جدول )۱) مؤلفه های  چه مؤلفه هایی می باشد؟« مورد بررسی قرار 
هفت گانه به دست آمده الگوی تعامل زوجین با خویشاوندان شامل: ۱- زیارت خویشاوندان، 
آزار و اذیت خویشاوندان، 5-  انفاق به خویشاوندان، ۴- عدم  ۲- تکریم خویشاوندان، 3- 
حمایت اجتماعی از خویشاوندان، 6- ارشاد خویشاوندان و ۷- پرداخت حقوق خویشاوندان 
تأیید  مورد  ارزیابی محتوایی  از  مؤلفه ها پس  )۲) همه  یافته های جدول  بر  بنا  که  می باشد 
کارشناسان قرار گرفت. پس از به دست آمدن مؤلفه های مدل ارتباطی زوجین با خویشاوندان 
با توجه به آیات و روایات و نحوه ارتباط این مؤلفه ها با هم به مدل ارتباط با خویشاوندان از 
طریق دید و بازدید و برطرف کردن نیازهای دیگر رسیدیم که در شکل )۱) مدل آن ارائه شده 

است. 
با  تعامل  و  ارتباط  زوجین جهت  برای  رفتاری  الگوی  بتواند یک  که  کنون تحقیقی  تا 
خویشاوندان ترسیم کند صورت نگرفته است. یافته های این پژوهش با نتایج به دست آمده 
و   (۱3۹6( زهیری نسب   ،(۱3۹3( اصفهانی  بارباز   ،(۱3۹5( ندوشن  طباطبائی  تحقیقات  از 
که با نتایج این پژوهش ناهم سو باشد رؤیت  انصاری )۱۴۰۰) هم سو بوده است و تحقیقاتی 
داده  توضیح  اختصار  به صورت  پژوهش  این  در  به دست آمده  مؤلفه های  ادامه  در  نگردید. 

شده و برخی از مستندات آنها بیان خواهد شد. 
که در قرآن و  گونی است  گونا ارتباط و تعامل با خویشاوندان دارای جنبه  های فراوان و 
روایات از آن بیشتر با عنوان »صله رحم« یاد می شود. البته در نگاه نخست »صله رحم« ظهور 
کنکاش دقیق و بررسی عمیق در آیات و  و بروز در دید و بازدیدها و رفت و آمدها دارد ولی با 
روایات می توان دریافت که معنایی فراتر و گسترده تر از یک دید و بازدید ساده از »صله رحم« 
منظور است. ازاین رو تحت این عنوان تکالیفی بر عهده انسان بیان شده همچنین مزایا و 
آثار دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی بسیاری برای آن برشمرده است. مؤلفه هایی که برای 
کار  که زوجین با به  زوجین ارائه شد در واقع یک نوع مهارت ارتباطی با خویشاوندان است 
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با  کرداری در تعامل  الگوی رفتاری و  بر آن می توانند به یک  بستن این مهارت و ممارست 
خویشاوندان دست پیدا کنند. با توجه به جامعیت اسام عاوه بر جنبه معنوی و اجر و ثواب 
اخروی جنبه مادی نیز لحاظ شده است همچنین مسائل روان شناختی نیز مورد توجه بوده 
است. هر کدام از این مؤلفه ها و شرایط دارای آثار دینی و روان شناختی متفاوتی هستند که هر 

کدام به نوبه خود برای هر انسانی ضروری به نظر می رسد. 
۱- زیارت خویشاوندان: زوجین بعد از ازدواج به صورت ظاهری و فیزیکی از خانواده های 
اصلی خود و بستگان فاصله می گیرند و دور می شوند چنانچه این دید و بازدیدها و رفت و آمد 
زوجین با خویشاوندان صورت نگیرد به سبب تعلق فطری و طبیعی انسان به خانواده اصلی 
زندگی  در  و شادابی خود  و طراوت  زن، نشاط  به خصوص  زوجین  است  و خویشان، ممکن 
زناشویی را از دست بدهند. از حیث روان شناختی اساسًا وقتی افراد قوم و خویش همدیگر را 
گر احیانًا در  گاه، ُخلق آنها گشوده شده و ا دیده و با یکدیگر معاشرت و مراوده می کنند، ناخودآ
تعامات فامیلی سوابق تجربه های هیجانِی منفی داشته اند در این مراودات بخش زیادی 
از آن موج های منفی به فراموشی سپرده شده و یا از اثرات زیان بار آنها کاسته می گردد. وقتی 
و قدرت حل مشکل در وجود  کارآمدی  و احساس  توانمندی  باشند،  اهل رفت و آمد  زوجین 
گردد، طبعًا روی  آنها به طرز بسیار قابل توجهی باال می رود و وقتی چنین امر مهمی حاصل 
برکات  این  نهایت سرریز  در  و  بود  اثرگذار خواهد  نیز  زوجین  روانی  و  ارتقای سامت فکری 
متوجه خانواده می شود که افرادی سالم از حیث فکری و روانی در درون خود دارد و به تداوم 
گون مثل یک سام  و افزایش آرامش منجر خواهد شد. تحقق این مؤلفه به صورت های گونا

کردن ساده۱، مهمانی و اطعام۲ و یا عیادت به هنگامی بیماری3 می تواند صورت گیرد. 
انفاق به خویشاوندان: این مؤلفه در واقع همان بعد اقتصادی و مادی می باشد.   -۲
با  تعامل  و  ارتباط  این  بلکه می خواهد  دارد  کید  تأ اخروی  و  معنوی  بعد  نه تنها  اسام  دین 
خویشاوندان باعث ارتقاء مالی و اقتصادی خویشاونداون و زوجین نیز بشود. در دین اسام 
کید شده و دراین باره آیات۴ و روایات5 فراوانی وارد  بر انفاق و دستگیری به نیازمندان بسیار تأ

ْسِلمِی« )کلینی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۱55(. ْو ِبالّتَ
َ
ْرَحاَمُکْم  َو ل

َ
وا أ

ُ
۱. امیرالمؤمنین؟ع؟: »ِصل

َیاَفَة« )سید رضی، ۱۴۱۴، ص۱۹8(. ُیْحِسْن ِمْنُه الّضِ
ْ
اَبَة َو ل َقَر

ْ
 ِبِه ال

ْ
َیِصل

ْ
 َفل

ً
ُ َماال َ

ْن آَتاُه الّل َ ۲. امیرالمؤمنین؟ع؟فرمودند: »فَ
3. امام صادق؟ع؟: »ُعْد َسِقیَمُهْم« )مجلسی، ۱۴۰3، ج۷۴، ص۲۱6(.

ْن َیَشاُء  ة َو اهلُل ُیَضاِعُف ِلَ اَئُة َحّبَ ة ّمِ
َ
ِ ُسْنُبل

ّ
 ِف ُکل

َ
ْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبل

َ
ة أ ْم ِف َسِبیِل اهلِل َکَمَثِل َحّبَ ُ ْمَوالَ

َ
ِذیَن ُینِفُقوَن أ

َّ
 ال

ُ
۴. َمَثل

َو اهلُل َواِسٌع َعِلمٌی )بقره/۲6۱(.
  ِمْن  َماِله « )مجلسی، ۱۴۰3، ج۴8، ص۲83(.

َ
َفْضل

ْ
ْنَفَق  ال

َ
ْن  أ 5. امیرالمؤمنین؟ع؟فرمودند: »ُطوىَب  ِلَ
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کید کرده است.  شده است اما بر اولویت قرار دادن بستگان و فامیل به خصوص پدر و مادر تأ
تا آن جایی که قرآن کمک به بستگان را جزء حقوق مالی محسوب می کند و آنجا که سخن از 
بی  کمک اقوام به میان آمده، آن را به عنوان یک حق واجب ذکر کرده، می فرماید: »و آِت َذالقر

ُه و الِمسکین« )اسراء/۲6). 
ّ

حَق
که  کرام یک هنجار عاطفی و اخاقی است  ا کرام خویشاوندان: احترام و  ا 3-احترام و 
باعث افزایش صمیمیت، مهربانی و محبت می شود و همچنین دارای آثار مثبت فردی برای 
کرام دیگران نسبت به او  خود شخص نیز می باشد و آن کسب عزت نفس از طریق احترام و ا

است. 
ارزنده ای است  از مؤلفه های بسیار  آزار خویشاوندان: این یکی  از اذیت و  ۴- اجتناب 
در مؤلفه های دیگر  که  را می رساند چرا  به بحث خویشاوندان  اسام نسبت  که دید متعالی 
گفتار را نسبت به خویشاوندان انجام دهد و در  که یک رفتار یا  خداوند از انسان می خواهد 
واقع یک چیزی از خود بروز و ظهور دهند اما در این مؤلفه خداوند از انسان می خواهد که یک 
که از نظر اسام ناپسند و مذموم است را نسبت به خویشاوندان خویش  عمل یا رفتار خاص 
ترک نماید و اتفاقًا آن را مصداق بهترین پیوند با خویشاوندان می داند۱. و این حداقل چیزی 

است که باید نسبت به خویشاوندان رعایت کرد. 
زندگی  و  خانواده ها  بالندگی  و  رشد  مؤلفه  این  خویشاوندان:  از  اجتماعی  حمایت   -5
زوجین و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت. در پرتو پیوند با خویشان حمایت اجتماعی 
افراد از یکدیگر به خصوص در مقاطع بحرانی و چالش برانگیز، افزایش و رشد پیدا می کند. 
یکی از مهم ترین مهارت های افراد، مهارت مواجهه درست و به اندازه با مشکات و چالش های 
که در پرتوی تعامل و پیوند با خویشان و تقویت بعد اجتماعی، این مهارت در  زندگی است 
حد باالیی برای فرد امکان پذیر می شود. امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: »روزگار دو گونه برای 
این  زندگی  روزهای سختی  در  تو«۲.  زیان  به  روزی  و  تو  کام  به  روزی  رقم می خورد:  انسان 
انسان  که می تواند باعث دلگرمی  حمایت اجتماعی، همراهی و همدلی خویشاوندان است 

شود و تاب و تحمل و طاقت انسان را در مقابل سختی ها باال ببرد. 
اجتماع  و  گروه  نقش  به  مؤلفه  این  خویشاوندان:  با  هدایتی  و  ارشادی  رابطه   -6
و  دارد  اشاره  اعتقادی  و  فکری  هدایت  و  در جهت دهی  حوزه خویشاوندان  در  به خصوص 

ذی َعهْنا« )کلینی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۱5۱(.
ْ
 اال

ُ
ِحُم َکّف  ِبِه الّرَ

ُ
 ما ُتوَصل

ُ
ْفَضل

َ
۱. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »... ا

یَك )تحف العقول، ص۲۰۷(.
َ
َك و َیوٌم عل

َ
۲. الدهُر َیوماِن : فَیوٌم ل
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کید و حساسیت زیادی دارد  که اسام روی اندیشه و مسائل فکری و اعتقادی تأ از آن جایی 
کید دارد. چنانچه این مطلب را به وضوح در  به این بخش از الگوی رفتاری خویشاوندان تأ
که برای اولین بار می خواستند رسالت خویش  سیره خود پیامبر؟ص؟ دیده می شود آن زمانی 
کردند. همچنین سیره ائمه؟مهع؟ و علماء و  از خویشان و بستگان خود آغاز  را آشکار نمایند 
بزرگان دین نیز چنین بوده است. در قرآن نیز در چندجا وقتی بحث از تعلیم و تربیت دینی 

مطرح می شود اول بستگان، پدر و مادر و فرزندان اشاره دارد. 
حقوق  به نوعی  شد  بیان  قبل  مؤلفه های  از  آنچه  خویشاوندی:  حقوق  ادای   -۷

خویشاوندی محسوب می شوند اما در اینجا منظور دو مورد خاص است:
الف)وصیت برای خویشاوندان: در این بخش خویشاوندان فقیر و مستمند مورد نظر 
که دارای مالی از دنیاست بخشی از این مال را بعد از  که سفارش شده هر کسی  اسام است 
وفات خویش برای آنها قرار دهد که بنا بر اختافی بین فقهاء وجود دارد برخی قائل به وجوب 

این نوع وصیت شده اند. 
کرده  آنها مقرر  ب)ارث: یک نوع حقوق مالی برای خویشاوندان است و خداوند برای 
از  که خیلی  توجه است  قابل  کند.  این حق شرعی محروم  از  را  آنها  کسی نمی تواند  و  است 
احکامی که در اسام مطرح شده است به صورت کلی در قرآن بیان شده و جزئیات و تفصیل آن 
در روایات از زبان اهل بیت؟مهع؟ بیان شده است. درباره ارث به خاطر اهمیت آن، چهارچوب 

اصلی و کامل و به صورت روشن در قرآن بیان شده است. 
َعْدِل َو 

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َه َیأ ج) احسان: در مورد احسان دو نکته قابل ذکر است: اول: در آیه »ِإّنَ الّلَ

ون«۱)نحل/۹۰)  ُر
َّ
ْم َتَذک

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
َبْغِی َیِعُظک

ْ
ِر َو ال

َ
ُمْنک

ْ
َفْحشاِء َو ال

ْ
بی  َو َیْنهى  َعِن ال ُقْر

ْ
ِإْحساِن َو إیتاِء ِذی ال

ْ
ال

گرفته است و این نشان از اهمیت آن است. دوم اینکه: با توجه به  کنار عدل۲ قرار  احسان 
َه َو لا  الّلَ کین و همسایه ها در دو آیه زیر: »َو اْعُبُدوا  مقدم شدن خویشاوندان بر یتیمان و مسا
 .3»... بی   ُقْر

ْ
ال ِذی  جاِر 

ْ
ال َو  َمساکیِن 

ْ
ال َو  َیتامى  

ْ
ال َو  بی   ُقْر

ْ
ال ِبِذی  َو   

ً
ِإْحسانا واِلَدْیِن 

ْ
ِبال َو   

ً
َشْیئا ِبِه  وا 

ُ
ُتْشِرک

۱. به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد، و از فحشا و منکر و ستمگری نهی می کند. شما 
را اندرز می دهد تا متذّکر ]این حقیقت [ شوید ]که فرمان ها الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست«.

۲. عدل همان قانونی است که تمام نظام هستی بر محور آن می گردد، آسمان ها و زمین و همه موجودات با عدالت بر پا هستند؛ 
)بالعدل قامت السماوات و االرض) )نمونه، ج۱۱، ص366(.

3. خدا را بپرستید، و چیزی را شریك او قرار ندهید، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیك و 
همسایه دور و همنشینان«.
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َو  بی   ُقْر
ْ
ال َو ِذی   

ً
ِإْحسانا واِلَدْیِن 

ْ
ِبال َو  َه  الّلَ  

َ
ِإلّا َتْعُبُدوَن  لا  ِإْسرائیَل  َبنی   َخْذنا میثاَق 

َ
أ ِإْذ  و »َو  )نساء/36) 

«۱)بقره/83). این نشان از ارزشمندتر بودن احسان به 
ً
اِس ُحْسنا وا ِللّنَ

ُ
َمساکیِن َو ُقول

ْ
َیتامى  َو ال

ْ
ال

خویشاوندان نسبت به احسان بر دیگران است. 
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