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Abstract
The present research aims at recognizing 
the bases of family therapy based on 
Islamic resources. The research, which 
is a foundational-theoretical one, uses a 
descriptive-analytical method and gathers 
data from Islamic resources to answer the 
questions on the nature of family therapy’s 
basics. To compose the research, we 
have inferred the basics from the Quran 
and the traditions. The final findings of 
the research show that the family therapy 
based on the Islamic sources enjoys the 
followings: the ontological bases of God’s 
deity, mediation of grace by selected men, 
the existence of after-life world, beauty 
and goodness of universe, the gradual 
nature of changes, the anthropological 
bases of human’s spirituality, human’s 
aestheticism, human’s dignity, human’s 
weakness and deficiency, the existence 
of sexual differences, being complement, 
human’s need to attachment and sympathy, 
human’s being accompanied by difficulty 
and hardship, human’s need to others, 

چکیده
مبانــی  شناســایی  حاضــر،  پژوهــش  هــدف 
خانواده درمانــی اســامی اســت. ایــن تحقیــق 
بنیــادی  نظــری، بــا روش توصیفــی - تحلیلی 
و روش اســتنباط از آیات قرآن کریم و احادیث 
معصومین صورت گرفته است. نتایج تحقیق، 
خانواده درمانــی  نظریــه  یــک  کــه  داد  نشــان 
 .1 اســت:  مبانــی  ایــن  اســاس  بــر  اســامی، 
وجــود  خداونــد،  ربوبیــت  هستی شــناختی: 
جهــان پس از مــرگ، خیر و زیبا بــودن جهان، 
تدریجی بــودن تغییــرات. 2. انسان شــناختی: 
و  و ضعــف  کرامــت  زیبادوســتی،  گرایــی،  معنا
نقــص انســان، وجــود تفاوت هــای جنســیتی، 
مکّملیت، نیاز به انس و الفت، همراهی با رنج 
و ســختی، نیازمنــدی بــه دیگــران، سیســتمی 
بودن خانواده. 3. ارزش شــناختی: ارزشمندی 
و تقــدس ازدواج و خانــواده، ارزشــمندی فرزند 
و فرزنــدآوری، وظیفه محوری و حقوق مداری، 
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مقدمه
خوشبختی هاست.  بستر  که  نهادی  است،  اجتماعی  نهاد  اصیل ترین  و  مهم ترین  خانواده 
ادراک درست و رویکردی صحیح به خانواده و ابتنای سلوک خانوادگی بر قواعدی اصیل، 

بهترین زمینه را برای کمال فرد و جامعه فراهم می کند )دلشاد تهرانی، 13۸۸، ص 13(.
جنس  از  همسرانی  که  است  این  او  نشانه های  از  »و  می فرماید:  کریم  قرآن  در  خداوند 
که ادامه این پیوند در میان  کنار  آنها آرامش یابید«1 و از آنجا  خودتان برای شما آفرید تا در 
همسران، نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی و روحانی دارد به دنبال آن اضافه می کند: »و در 
این،  کید بیشتر می فرماید: »در  تأ برای  آیه  پایان  و در  قرار داد«  و رحمت  میان شما موّدت 

نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند« )مکارم شیرازی، 13۸2، ج 16، ص 391(.
مختلف،  فرهنگ های  با  آشنایی  سهولت  و  ارتباطات  گستردگی  اثر  در  حاضر،  عصر  در 
نظام خانواده، سبک های زندگی، روابط مناسب با همسر، تربیت فرزندان و دیگر جنبه های 
تغییر  حال  در  دائمًا  غربی،  فرهنگ  ویژه  به  اسامی  غیر  فرهنگ های  تأتیر  تحت  خانواده 

1. روم، 21.

family’s being systematic, the value 
bases of sanctity of marriage and family, 
the value of child and having children, 
the centrality of duty and rights, man’s 
tutorage, the pathological bases of the 
family’s general impairments, the couple’s 
common impairments, the impairments 
specified to each of the couples, the 
jurisprudential and moral bases of 
desirability of reconciliation among 
Muslims, the desirability of intercession 
in forming family, the desirability of 
reforming the familial relationships. 
These basics are effective in the goals and 
techniques of family therapy, so family 
therapy theorists with an Islamic approach, 
should formulate the goals and techniques 
of family therapy, based on these basics.
Keywords: Family therapy, Islam, 
basics, ontological, anthropological

آســیب های  4.آسیب شــناختی:  قیمومیــت. 
مشترک زوجین و آسیب های مربوط به هریک 
از زوجیــن. 5. مبانی فقهی و اخاقی مطلوبیت 
تشــکیل  در  وســاطت  البیــن،  ذات  اصــاح 
خانــواده و اصــاح روابط خانوادگی اســت. این 
خانــواده  تکنیک هــای  و  اهــداف  در  مبانــی 
درمانــی مؤثــر اســت، بنابرایــن بایســتی نظریه  
پــردازان خانــواده درمانــی بــا رویکرد اســامی، 
در تدویــن پروتکل هــا، بایســتی بر اســاس این 
مبانی، اهداف و تکنیک  های خانواده درمانی 

را تدوین کنند. 
کلید واژه ها: خانواده درمانی، اســام ، مبانی، 

هستی شناختی، انسان شناختی 
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می باشد و استحکام خانواده در معرض خطر واقع شده است. این حقیقِت تلخ که در گزارش 
انجمن روان پزشکی آمریکا و طبقه بندی تشخیصی )DSM(1، مسائل و مشکات زناشویی و 
گواه این مدعا  کز مشاوره ذکر شده،  کلینیک ها و مرا خانوادگی یکی از باالترین علل رجوع به 

است )نوابی نژاد، 13۸0(.
به دالیل فوق، اصاح روابط بین فردی اعضای خانواده در جهت حل مشکات و مسائل 
گرفته است. در اواخر دهه 1940م و اوایل  اعضا، مورد توجه روان درمانگران و مشاوران قرار 
از  بعد  خانواده  اعضای  مجّدد  گردهمایی  و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  یعنی  1950م،  دهه 
جدایی ها، رویکردی با عنوان »خانواده درمانی« شکل گرفت )بهاری و همکاران، 13۸9، ص 
13(. پس از چند دهه رشد خانواده درمانی، توجه به جنبه های معنوی خانواده، درمانگران 
می پردازند،  زوج ها  دینداری  به  تنها  نه  آن،  در  که  کرد  مداخله ها  از  وارد فضای جدیدی  را 
از  نقل  به   ،2009 )والش2،  می کنند  استفاده  آنان  ارتباطی  ابعاد  سایر  حل  برای  آن  از  بلکه 
ساالری فر، 1393، ص 5(. در این میان، اسام، نگاه مقدسی به ازدواج و نهاد خانواده دارد. 
باِهی ِبكم الأَمَم یوَم الِقیاَمِة« )کلینی، ج 5، 

ُ
أ َفإنّی  کرم؟ص؟ فرمودند: »َتناكُحوا َتناَسلوا  پیامبر ا

به  مختلف،  جهات  از  که  برمی خوریم  شماری  پر  آموزه های  به  اسامی  متون  در   .)61 ص 
تحکیم نهاد خانواده پرداخته اند. قرآن کریم و احادیث اسامی در مسائل اخاقی، اجتماعی، 
تربیتی، روان شناختی، اقتصادی، خانواده و نظایر آن فراوان سخن گفته اند که استخراج این 
مضامین، به صورت دقیق و تخصصی و بهره گیری از آن در زندگی، در پیشگیری از آسیب ها و 
مشکات خانواده و درمان آن، تأثیر بسزایی خواهد داشت؛ اما به نظر می رسد خانواده درمانی 

اسامی، نیازمند مبانی است که این پژوهش، درصدد تدوین آن است. 
حوزه  در  اسامی  منابع  بر  مبتنی  نیست های  و  و هست  کلی  »باورهای  از  عبارت  مبانی3 
که بر اساس ازدواج  خانواده« است. خانواده4 »از عمومی ترین سازمان های اجتماعی است 
بین یک مرد و دست کم یک زن شکل می گیرد و در آن، مناسبات خونی یا اسناد یافته )پذیرش 
کارکردهای  معمواًل  و  است  مکانی  اشتراک  نوعی  دارای  معمواًل  می خورد.  چشم  به  فرزند( 
فر،  )ساالری  دارد«  بر عهده  را  این ها  جز  و  تربیتی  اقتصادی،  گون شخصی، جسمانی،  گونا

1. Diagnostic and Statistical Manual at Mental Disorder.
2. Walsh.
3. Bases.
4. Family.
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گروه  1390، ص 13(. خانواده درمانی1 انجام مداخله ها برای درمان خانواده به عنوان یک 
است. در این نوع درمان، آسیب شناسی یا بیماری یکی از اعضای خانواده، انعکاس پاتولوژی 
یا اختاالت عمیق تر در سیستم خانواده تلقی می شود؛ لذا خانواده، واحد درمانی به حساب 
می آید و تغییر تعامل خانواده، راه تغییر عضو بیمار محسوب می شود )تبریزی، 13۸5، ص 
154(. مقصود از منابع اسامی،2 آموزه های اسام است که به اتفاق نظر همه اسام شناسان، 
کتاب آسمانی همه مسلمانان و سّنت، نزد  از دو منبع قرآن و سنت به دست می آید. قرآن، 
خاتم؟ص؟،  )پیامبر  معصوم  چهارده  همه  وتقریر  رفتار  و  گفتار  شامل  عشری،  اثنی  شیعیان 
فاطمه زهرا؟اهس؟، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ و یازده امام پس از ایشان؟مهع؟( است.

روش پژوهش
تحلیل  و  تجزیه  شیوه  اساس  بر  و  توصیفی  انجام،  نحوه  و  ماهیت  براساس  تحقیق،  این 
و  کریم  قرآن  آیات  شامل  اسامی  منابع  از  داده ها  است.  کیفی  شده،  گردآوری  اطاعات 
احادیث معصومین در حوزه خانواده و خانواده درمانی جمع آوری و تحلیل شده است. سپس 
و  رفتاری  شناختی،  ابعاد  اصاح  در  آنچه  اساس  بر  مبانی  این  گردید.  ارائه  مبانی  قالب  در 
عاطفی اعضای خانواده، مؤثر است، ارائه شده است. بنابراین این مبانی در تعیین اهداف و 
تکنیک های خانواده درمانی مؤثرند و خانواده درمانی اسامی را از رویکردهای دیگر متمایز 

می کنند.

یافته ها
هستی شناختی،  مبنای  پنج  دارای  اسامی  خانواده درمانی  تحقیق،  این  نتایج  اساس  بر 
انسان شناختی، ارزش شناختی، آسیب شناختی و فقهی و اخاقی است. مبانی هستی شناختی 

عبارت اند از:
راناّیت عداوبد: قرآن کریم با به یاد آوردن افعال الهی )به عنوان نمونه: واقعه، 65-63( 
و نعمت های خدا به انسان ها )بقره، 231( بندگان را به ربوبیت و هدایت گری خداوند توجه 
می دهد. توجه به ربوبیت و رحمت و مهربانی گسترده خداوند )اعراف، 151 و 156، و یوسف، 
64 و انبیا، ۸3( در تقویت عواطف مثبت اعضای خانواده نسبت به هم مؤثر است. به این 

1. Family therapy.
2. Islamic sources.
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شکل، اعضای خانواده در مشکات به جای درگیری و مقّصر شمردن همدیگر، به حمایت 
روانی یکدیگر می پردازند )صفورایی پاریزی، 1390(.

وساطت فیض ابسان های ارگزیده: خداوند به واسطه انسان های برگزیده، نعمت های 
خاص و عام خود را بر بندگانش فرو می فرستد. از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که: »خداوند 
که آن ]اسباب[، رسول خدا؟ص؟ و ما  کند به جز به وسیله اسباب...  که اشیا را جاری  ابا دارد 
کارآمد و  ]ائمه معصومین؟مهع؟[ هستیم« )کلینی، ج 1، ص 1۸3(. برای تشکیل خانوادهای 
تنظیم روابط و نوع رفتارها، همانندسازی با انسان هایی که آموزه های دینی به طور کامل در  

آنها تجلی یافته، ضروری است )صفورایی پاریزی، 1392(.
وجنس جهان پس از مرگ: در 30 آیه قرآن، موضوع ایمان به خدا و جهان دیگر، همراه شده 
و در بیش از صد آیه به »الَیوِم الآِخِر« یا »الآِخِر« اشاره شده است )مکارم شیرازی و دیگران، 
1372، ص 17(. یاد مرگ و توجه به آثار اخروی اعمال، در بینش دهی اعضای خانواده در 
جهت کنترل رفتارها و دوری از ظلم در حق دیگران نقش مهمی دارد. همچنین، مشوق های 
مربوط به زندگی اخروی، در قبال انجام مسئولیت های خانوادگی چه در رابطه زن و شوهر و 
چه در رابطه والدین و فرزندان، می تواند به ایجاد انگیزه و تشویق آنها بیانجامد )ساالری فر، 

1393، ص 232(.
کمل است )مطهری، 1372، ص  عیر و زیاا انسن جهان :نظام موجود جهان، احسن و ا
19(. این دیدگاه مبتنی بر جهان بینی توحیدی است. جهان بینی توحیدی یعنی درک اینکه 
جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر و جود و رحمت و 
رسانیدن موجودات به کماالت شایسته  آنها استوار است )همان، ص 16(. »پروردگار ما کسی 
است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده است« )طه، 
50(. همه چیز بر اساس تقدیر الهی رقم می خورد. تلخ و شیرین زندگی، تحت برنامه ای منظم، 
هدفمند و حکیمانه قرار دارد. باور به اینکه سختی های زندگی، بر اساس تقدیر خداوند رحیم، 
علیم و حکیم رخ داده است، تنیدگی و رنج مصیبت را کاهش می دهد و موقعیت ناخوشایند را 

تحمل پذیر می سازد )نوری و همکاران، 13۸۸؛ پسندیده، 1391، ص 270(.
تدریجی انسن تغییرات: تدریج و تکامل، قانون الهی و سنت الهی است )مطهری، 1372، 
ص 19(. اخاق آدمی که از آن می توان به سیمای باطن یاد کرد، بخشی از نظام تکوین است 
از شکل گیری  که برای تحّول و تغییر، نیازمند زمان است )مجلسی، ج 74 ص 167(. پس 
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نهاد خانواده و پیوند دو انسان، به تدریج شناخت متقابلی در فضای جدید، شکل می گیرد؛ 
اما توقِع دفعی بودن حصول چنین شناختی و در پی آن، حصول زود هنگام سازگاری بین 
زوجین موجب بروز ناخردسندی از زندگی و درگیری ها و کشمکش های خانوادگی است. امام 
از جایگاهش است«  قلبی  از تکان دادن  آسان تر  کوه ها،  صادق؟ع؟ فرمودند: »تکان دادن 
روبه رو  کامی هایی  نا با  افراد  گاه  در مسائل خانواده،  )همان، ج 7۸، ص 239(. همچنین، 
 )121 1390، ص  فر،  )ساالری  است  زمان  گذشت  نیازها، مستلزم  برآورده شدن  یا  می شوند، 
کامی ها و دیگر مشکات خانوادگی، اعم از  کردن این نیازها و برون رفت از این نا که برآورده 
گذشت زمان و اصاح تدریجی  مشکات نگرشی، ُخلقی-عاطفی، اقتصادی و غیره، نیازمند 

است.

 : ماابی ابسان شواعتی عاارت ابد از
نیز  ُبعد معنوی   - زندگی اند  ُبعد ظاهری  که  اسباب   و  افراد  بر  ابسان: عاوه  گرایی  معوا
که از بیهودگی و بی معنایی و بی هدفی،  قرار دارد. انسان موجودی کمال گرا و هدفمند است 
سخت گریزان است. )پسندیده، 1392، ص 29۸ و 2۸9(. معنویت می تواند زندگی انسان را 
هدفمند سازد و حیات او را با وجود کمبودهای ظاهری، معنا و شور ببخشد و درک انسان را به 
گمشده های حقیقی او معطوف سازد )احمدی،1391(. اما چه  سمت نیازهای برتر انسانی و 
چیز می تواند معنای زندگی باشد؟ خداوند عالی ترین معنای زندگی است. وقتی خدا، معنای 
رسیدن  برای  و  می کند  تاش  او  خاطر  به  می کند،  زندگی  خدا  خاطر  به  انسان،  شد،  زندگی 
به او همه سختی ها را تحّمل می کند. وقتی خدا معنای زندگی شد، انسان می داند چرا زنده 
است و چرا باید زندگی کند و سرانجامش چه خواهد شد. بدین سان، از سرگردانی در می آید و 
چون برای عالی ترین مفهوم حیات و بلکه تنها مفهوم متعالی حیات، زندگی می کند، احساس 

رضایت و خشنودی و شادکامی می کند )پسندیده، 1392، ص 300(.
زیااسوستی ابسان: از جمله نیازهای فطری، میل به زیبایی و آراستگی، و زیبایی دوستی 
زندگی  در  انسان  زیبادوستی   .)214 ص   ،13۸۸ تهرانی،  )دلشاد  است  پسندی  آراسته  و 
می نماید.  جلوه  مرد  و  زن  برای  نیازی جدی  به صورت  و  می کند  نیز خودنمایی  خانوادگی 
کج رفتاری ها معلول بی اعتنایی به این امر ساده و فطری است )همان،  برخی اختاف ها و 
کشف  موجب  آنان،  شدن  زیباجلوه گر  و  یکدیگر  زیبایی های  به  همسران  توجه   .)215 ص 
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نشانه هایی از هنرمندی، زیباآفرینی و حکمت خداوند متعال می گردد و در نتیجه رابطه آن دو 
را با خداوند، قوی تر می سازد و زمینه نزدیکی بیشتر به پروردگار و کمال معنوی را در آنها فراهم 
می سازد. همچنین در لذت بردن از یکدیگر، افزایش محبت بین  آنها، احساس انس و الفت 

با هم، رضایت از همدیگر و آرامش و خوش بختی آنها مؤثر است. )فقیهی، 13۸7، ص ۸4(.
است.  آدمی  مخصوص  تنها  خداوند  مادی  مخلوقات  بین  در  کرامت  ابسان:  کرامت 
مشترک  زندگی  روند  در  )اسراء،70(.  داشتیم«  گرامی  و  بخشیدیم  کرامت  را  آدم  فرزندان  »ما 
گرفته  قرار  اسام  کید  تأ مورد  بسیار  فرزندان  و  انسانی همسر  کرامت  به  توجه  نیز،  خانوادگی 
یافته بودند،  برترین درجات دست  انسانی به  کماالت  که در مراتب و  الهی  است. پیام آوران 
بیش ترین کرامت را نسبت به خانواده خود روا می داشتند )دلشاد تهرانی، 13۸۸، ص 247(. 
و  بودند  حساس  خانواده  کودکان  و  فرزندان  و  خانواده  اعضای  به  نسبت  کرم؟ص؟  ا پیامبر 
مواظب بودند که کودکان دچار شکست روانی نشوند تا کرامتشان آسیب نبیند. آن حضرت در 
تمام مراحل رشد فرزندان، رفتارهای کریمانه و محترمانه را پاس می داشت )همان، ص 259(.
ضعف و بقص: انسان، با وجود برخورداری از ارزش های متعالی، ناتوان آفریده شده است 
کم طاقت است و در هنگام آسیب دیدن، عجز و البه  )نساء، 2۸(، سخت آزمند و بی تاب و 
گونه دانش، زاده می شود )نحل، 7۸( و محرومیت ها،  می کند )معارج، 19 و 20(. تهی از هر 
می تواند سبب ناامیدی و ناسپاسی او گردد )هود، 9(. او عجول و شتاب گر است )اسراء، 11(. 
هر یک از مرد و زن، ناقص و محتاج به طرف دیگر است و به خاطر همین نقص و احتیاج 
است که هر یک به سوی دیگری حرکت می کند، و چون بدان رسید آرام می شود. هر ناقصی 
مشتاق به کمال است، و هر محتاجی مایل به زوال حاجت و فقر خویش است )طباطبایی، 
برقراری  و  انسانی، در خصوص فرزندپروری  این ویژگی  1374، ج 16، ص 249(. توجه به 
کرم؟ص؟ نقل شده است: »خداوند  روابط منطقی با فرزندان نیز حائز اهمیت است. از پیامبر ا
کمک می کند. سؤال شد: چگونه  را بر انجام نیکی  که فرزندش  را  کند پدر و مادری  رحمت 
انجام می دهد قبول می کند،  را فرزند در حد توانش  آنچه  کمک می کند؟ حضرت فرمودند: 
آنچه را که انجامش برای کودک طاقت فرسا و سنگین است از او نمی خواهد، آنچه انجامش 
و  او درشتی  با  رفتار  و در  او درخواست نمی کند  از  وادار می سازد  و دروغ  را به طغیان  کودک 

سخت گیری نشان نمی دهد« )عاملی، ج 21، ص 4۸1(.
از تفاوت های ارزشی و حقوقی بین زن و مرد  تفاوت های جوسیتی: اسام، مجموعه ای 
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)بستان،1391،  است  کرده  تصویب  و  تأیید  همسانی ها  از  گسترده تری  مجموعه  کنار  در  را 
ص 5(. تجهیز مرد به نیروی تعقل و دفاع، و تجهیز زن به عواطف و احساسات، دو تجهیز 
که مرکب از مرد و زن است  کفه ترازوی زندگی در مجتمع  که به وسیله آن دو  متعادل است 
متعادل شده است )طباطبایی، 1377، ج 4، ص342(. بستان )1391( تفاوت های جنسیتی 
در خانواده را، در سه حوزه »همسرگزینی و ازدواج«، »کارکردهای حمایتی و مراقبتی خانواده«، 
به  اسام  اصلی  متون  از  استنباطی  معتبر  روش های  از  بهره گیری  با  خانواده«  »مدیریت  و 
دست آورده است. او همچنین در پیوست، مباحث فقهی تفاوت های جنسیتی را در بیست 
از تفاوت در ارث بری فرزندان )نساء، 11(، تفاوت در نقش های  کرده است.  و نه مورد بیان 
آنان برداشت می گردد )طباطبایی، 1377، ج 4، ص 341(. ویژگی های پسرانه با ویژگی های 
دخترانه تفاوت هایی دارد. در نتیجه، نقش های آنان و شیوه برخورد با آنان در خانواده، نیز 
تساوی  و  از سویی  فرزندان  و حقوق مشترک  وظایف  با  منافاتی  این  و  بود  متفاوت خواهد 

شرافت ذاتی هر دو جنسیت )حجرات، 13(، نخواهد داشت. 
را مکملیت یکدیگر  و مرد  تفاوت های جنسیتی زن  مکّملیت: طباطبایی )1374( فلسفه 
کارشناسان  برخی  می کند.  مطرح  مکملیت  این  غایت  تبیین  در  را  نسل  بقای  و  می داند 
دیدگاه مکملیت زن و مرد برای یکدیگر را دیدگاه اسام و در مقابل دیدگاه تخاصم رادیکال 
کرده است )بستان، 13۸3(.  فمینیستی و دیدگاه استقال زن لیبرال های فمینیست معرفی 
باشیم،  داشته  خانواده  به  سیستمی  نگاهی  چنانچه  هستند.  یکدیگر  مکّمل  نیز  فرزندان 
بسیاری از رفتارهای کودک در قاب سیستم فرزندی شکل می گیرد؛ یعنی برای اینکه فرزندان، 
در رفتارهای خود دارای پختگی باشند، عاوه بر اینکه با والدین خود تعامل دارند، الزم است 

با خواهر و برادر در محیط خانواده ارتباط داشته باشند )دهنوی، 13۸7(.
بیاز به ابس و الفت: غیر از خدا همه نیازمند انس و الفت هستند )محمدی ری شهری، 
کرم؟ص؟ در توصیف مؤمن این گونه فرمودند که: مؤمن هم با دیگران  1392، ص 2(. پیامبر ا
نیست،  این گونه  که  کسی  در  خیری  هیچ  و  می گیرند  الفت  او  با  هم  و  می کند  برقرار  الفت 
وجود ندارد )همان، 13۸3، ج 1، ص 20۸(. بهترین گزینه ای که خداوند جهت برآورده شدن 
نیاز »انس و الفت« قرار داده است، همسر و فرزند است؛ امام صادق؟ع؟ پنج چیز را مطرح 
می فرمایند که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، همواره در زندگی اش کمبود دارد و کم خرد 
و دل نگران است: که چهارمین مورد »انیس هم رأی« است. راوی می پرسد: »انیس هم رأی« 
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کیست؟ امام؟ع؟ می فرمایند: همسر و فرزند و همنشین خوب ) همان، ج 1، ص 2۸4(.
همراهی ابسان با ربج و سختی: »انسان را در رنج و سختی آفریده ایم« )بلد، 4(. یکی از 
سنت های الهی آزمایش به ناخوشایندها، سختی ها و کاستی هاست: »و حتمًا شما را به اندکی 
کاهشی از مال ها و جان ها و محصوالت آزمایش خواهیم نمود« )بقره،  گرسنگی و  از ترس و 
155(. زندگی خانوادگی همچون دیگر عرصه های زندگی به دور از سختی و گرفتاری و منهای 
که  اختاف نظر و سلیقه نیست )دلشاد تهرانی، 13۸۸، ص 461(. همه زندگی ها با تفاوتی 
کنش مناسب به  که وا کسانی اند  دارند، دوران ناخوشایند را تجربه می کنند. همسران موفق 
این موقعیت را می شناسند و می دانند که چگونه باید این دوران را پشت سر گذاشت تا روابط 

بین همسری و زندگی زناشویی، آسیب نبیند )پسندیده،1391، 257(.
داده  اندکی  جز  دانش  از  شما  »به   . دارد  محدودیت هایی  انسان  سیگران:  به  بیازمودی 
از دیگران به زندگی خود  کامًا جدا  نشده است« )اسراء، ۸5(. ما نمی توانیم منزوی، تنها و 
)قاهری،  می گذرد  آنها  با   ارتباط  در  و  دیگران  با  عمًا  زندگیمان  از  لحظه  هر  دهیم.  ادامه 
از آنها را بر  کریم با اشاره به نیازهای جوامع بشری می فرماید: »برخی  13۸5، ص ۸(. قرآن 
کماالت مادی و معنوی( برتری داده ایم تا بعضی از آنان بعض دیگر  برخی به رتبه هایی )از 
گون  را به خدمت گیرند« )زخرف، 32(. انسان ها برای رفع نیازهای خود در ساحت های گونا
زندگی، به اصحاب تخّصص و ِحَرف مراجعه می کنند؛ اما برخی با داشتن تصوراتی چون حفظ 
حریم خصوصی، قادر بودن به حل تمام مسائل زندگی و... از دیگران در حل و فصل مسائل 

و مشکات خانوادگی خود یاری نمی گیرند.
سیستمی انسن عابناسه: نیازمندی انسان به دیگران در عرصه خانواده در شکل یک 
سیستم نمایان می گردد. مجموعه ای از عوامِل وابسته و پیوسته را که نظام ارتباطی مشخص 
و متقابلی دارند سیستم می نامند. برای خانواده تعاریف زیادی ذکر شده است؛ از جمله این 
که زن و شوهر آن را بنیان  تعاریف، تعریف خانواده به یک سیستم متعادل و پیچیده است 
می گذارند و سپس با ورود هر کودک یا هر فرد دیگری )مثل پدربزرگ و مادربزرگ( این سیستم، 
کریم شواهدی بر  پیچیده تر می شود )بی ریا و همکاران، 1374، ج 3، ص ۸54(. در قرآن 
کسانی  »ای  می خورد:  چشم  به  آن،  دانستن  نظام مند  و  خانواده  به  اسام  سیستمی  نگاه 
که هیزم آن، مردم و سنگ ها هستند  از آتشی  را  که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش 
کنید« )تحریم،6(. در این آیه اشاره به مسئولیت داشتن سرپرست خانواده نسبت به  حفظ 
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گر خانواده، مجموعه ای از افراد تلقی شود که با وجود زیست در یک  اعضای آن شده است. ا
خانه و داشتن مناسبات خونی، زندگی مستقلی دارند، نباید سرپرست داشتن و در مرتبه بعد، 
مسئولیت داشتن سرپرست خانواده در قبال سعادتمندی اعضای آن مطرح شود. طرح این 
کی از پیوستگی روابط اعضای خانواده و نگاه سیستمی به آن است.  مسأله در قرآن کریم، حا

ماابی ارزش شواعتی عاارت ابد از:
ارزشمودی و تقده ازسواج و عابناسه: اسام، ازدواج را مقدس و تجرد را پلید می شمارد 
)مطهری، 1372، ص 150(. هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از خانه ای نیست که با ازدواج آباد 
کرم؟ص؟ فرمودند: »هرکس دوست دارد که خدای متعال  گردد )عاملی، ج 20، ص 16(. پیامبر ا
کند« )عاملی، ج 20، ص 1۸(.  را با همسر ماقات  او  کند، پس باید  کیزه ماقات  را پاک و پا
کام رسول خدا تجلی دارد: »ارزش و مرتبه فرد متأهل  مثبت نگری به تشکیل خانواده، در 
نوری، ج 14، ص 155(.  برتر است« )محدث  نماز شب خوان مجرد  و  روزه دار  فرد  از  خفته، 
ازدواج  که  امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »هر  ازدواج مقدور می شود.  با  و حراست دین  حفظ 
کند«  مراعات  دیگر  در نصف  را  الهی  تقوای  است. پس  کرده  را حفظ  دین خود  کند نصف 

)مجلسی، ج 103، ص 219(.
ارزشمودی فرزبد و فرزبدآوری: در روایات، از فرزند با تعابیری چون: میوه دل و نور دیده 
یاری دهنده )عاملی، ج 21، ص 356(، مایه خوشبختی  )متقی هندی، ج 16، ص 2۸4(، 
)همان، ص 357(، مایه ثواب و پاداش اخروی )همان، ص 367( و بازوی والدین یاد شده 
گر بتوانی فرزندانی بیاوری که  است)مجلسی، ج 51، ص 162(. امام ششم؟ع؟ می فرمایند: »ا
کار را انجام بده«  کنند، این  زمین حق را به تسبیح و ثنای خود نسبت به پروردگار سنگین 
)همان، ص 356(. پیامبر خدا؟ص؟  فرموده اند: » طلب فرزند کنید و بسیار فرزند بیاورید که در 

قیامت به کثرت شما بر امت های دیگر مباهات می کنم« )همان، ص 357(.
وظیفه محنری و حقنق مداری: اسام، حقوق و وظایف فراوانی را اعم از وجوبی و استحبابی 
کوشیده است روابطی معقول،  از این راه  کرده است و  بین همسران و والدین و فرزندان مقّرر 
کدام از زن و مرد در  کند. از دیدگاه اسام، هر  کارآمد و رضایت بخش بین آنان برقرار  متوازن، 
خانواده، دارای حقوقی هستند. فرزندان و والدین نیز از حقوق مخصوص به خود برخوردارند. 

اسام برای خویشاوندان هم، حقوقی را در نظر گرفته است )بستان، 1390، ص 120(.
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حقنق مشترک و اعتصاصی زن و شنهر: حقوق مشترک زن و شوهر، »استقال مالی«، 
بودن همسر«،  کیزه  پا و  »آراسته  نیاز جنسی«،  ارضای  و  »تأمین  متقابل«،  احترام  و  »تکریم 
تهرانی،  دلشاد  است )محمدی ری شهری، 13۸7،  و »محبت«  و عدم خیانت«  »امانتداری 
زن،  اختصاصی  حقوق  پاریزی،1392(.  صفورایی   ،1390 بستان،   ،13۸۸ رشیدپور،   ،13۸۸
»تأمین هزینه ها و لوازم زندگی«، »گشایش در زندگی« و »معاشرت نیکو« است )همان(. حقوق 

اختصاصی شوهر، »نظارت بر رفت وآمدها« و »انتخاب محل سکونت« است )همان(.
حقنق والدین و فرزبدان: در منابع دینی نسبت به رعایت حقوق والدین به نمودهای 
متعدد و مختلفی اشاره شده است. همه این نمودها را می توان در عنوان کلی »احسان« جای 
است،  ذکر شده  احسان  عنوان مصادیق  به  روایات  در  که  مواردی  مهم ترین  از  برخی  داد. 
گفتن«،  آنان سخن  با  نرمی  و  آرامی  »به  »محبت«،  مادر«،  و  پدر  از  »اطاعت  از:  عبارت اند 
کردن نیازهای پدر و  »قطع نکردن سخنان آنان«، »تواضع و فروتنی در برابر آنان«، »برآورده 
مادر«، »دعا در حق والدین«، »شرکت در غم و شادی آنان«، »مهربانی بیشتر در حق مادر«، 
»قدردانی لفظی و عملی از زحمت های آنان«، »پرهیز از امر و نهی نمودن به آنان«، »دوری 
از آزردن آنان حتی به اندازه گفتن کلمة ُاف«، »رسیدگی ویژه به پدر و مادر به هنگام پیری« 
و »صدا نزدن آنان با نامشان و رعایت دیگر آداب« )همان(. حقوق فرزندان، »حیات و بقا«، 
»رفاه«،   ،» تربیت  و  »تعلیم  »نفقه«،  »بهداشت«،  مادر«،  شیر  با  »تغذیه  نیکو«،  نام  »داشتن 
کرام«، »ارث« و »ازدواج«  »مراقبت«، »امنیت«، »حمایت«، »عدالت«، »مشورت«، »محبت و ا
در نظام خانوادگی، حقوقی هم  آملی، 1392(.  و جوادی  و محمدیان، 1377  است )همان 
تقویت  و  استحکام  در  که  است  آن حقی  اسام »صله رحم«  در  است.  متوجه خویشاوندان 

کید فراوانی شده است )همان(. روابط خانوادگی بسیار حائز اهمیت است و به آن تأ
قیمنمیت مرس: »مردان، سرپرست )قّوام( زنانند، ]این قیمومیت و سرپرستی[ به دلیل آن 
ج  ]است[ که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و ]نیز[ به دلیل آنکه از اموالشان خر
می کنند« )نساء، 34(. بر اساس این آیه قرآن و سخنان معصومین؟مهع؟، فقه اسامی و قانون 
مدنی ایران )ماده 1105( در روابط زوجین، ریاست خانواده را از خصایص شوهر اعام می کند. 
که  می باشد  آن  مصالح  مراعات  اساس  بر  خانواده  امور  در  تصمیم گیری  ریاست،  از  منظور 
بعضی از آنها از نظر قانون گذار، انتخاب محل سکونت و عهده داری امور اقتصادی خانواده 

و سرپرستی قانونی فرزندان است )ساالری فر، 13۸۸(.
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که سامتی،  انواع آسیب ها و آفت هایی است  آسیب شواعتی: خانواده در معرض  ماابی 
استواری و پویایِی آن را تهدید می کند )محمدی ری شهری، 13۸7، ص 453(. در حوزه حل 
کسی  گفت  مسائل و درمان مشکات خانواده، شناخت آسیب ها بسیار مؤثر است و می توان 
که آسیب شناسی درستی از مسائل خانواده در دست نداشته باشد خانواده درمانی صحیحی 

نخواهد داشت )ساالری فر، 1393(.
آسیب های کلی: این آسیب ها، که اختصاص به عضوی از اعضای خانواده ندارند و کلیت 
خانواده را به مخاطره می اندازند، عبارت اند از: »تحمیل پیوند زناشویی«، »مهریه سنگین«، 
با  َهوو  بودِن  »خویشاوند  عقلی«،  رشد  از  پیش  »ازدواج  غیرارزشی«،  انگیزه های  با  »ازدواج 
همسر اّول« )محمدی ری شهری، 13۸7(، »عدم رعایت مرزهای فرزندان و والدین و زوجین 
و خانواده های همسران« )ساالری فر، 1393(، »اعتیاد و مصرف مواد افیونی« )مواد مخّدر و 
مشروبات الکلی(، »عدم التزام به موازین دینی«، »مشکات شخصیتی« )ساالری فر، 1393، 
و  ماهواره ها  در  آنچه  ویژه  )به  اسامی«  غیر  زندگی  از سبک  »الگوگیری  کامکاری، 13۸7(، 
رسانه های عمومی ترویج می شود(، »بی توجهی به مسائل فرهنگی خانواده« و »عادت های 

ناپسند« )کامکاری، 13۸7(.
زوجین  از  کدام  هر  که  زوجین،  میان  مشترک  آسیب های  زوجین:  مشترک  آسیب های 
»تنّوع  جنسی«،  نیازهای  ارضای  »عدم  »همسرآزاری«،  از:  عبارت اند  آنند،  بروز  زمینه ساز 
طلبی«، »ناسپاسی و منت نهادن«، »مدارا نکردن با همسر«، »بدخویی« )محمدی ری شهری، 
به  )بی توجهی  عاطفی«  »مشکات  ضعیف«،  کامی  »روابط   ،)1393 فر،  ساالری  و   13۸7
همسر، بی میلی و نفرت، رفتارهای متکبرانه و تحقیرکننده، ناتوانی در مهار خشم( و »ضعف 
اعتقادات دینی( )ساالری  رفتارهای معنوی،  اجتماعی،  و  )اخاق فردی  زندگی«  در معنای 

فر، 1393(.
ایجاد می شود،  ناحیه شوهر  از  که  از زوجین: آسیب هایی  با هر یک  آسیب های مرتاط 
و   13۸7 ری شهری،  )محمدی  نابه جا«  »غیرت ورزی  »بی تدبیری«،  »ُبخل«،  از:  عبارت اند 
از ناحیه  که  ساالری فر، 1393(، »سرپرستی پرخاشگرانه« )ساالری فر، 1393(. آسیب هایی 
زن، نهاد خانواده را تهدید می کند و ممکن است به فروپاشی نهاد خانواده بینجامد، عبارت اند 
از: » انتظارات بی جا از شوهر«، »خودآرایی برای غیر همسر«، »خیانت« )محمدی ری شهری، 

13۸7 و ساالری فر، 1393(، »عدم پذیرش سرپرستی مرد« )ساالری فر، 1393(.
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و  از مسائل فقهی  ارزش ها و احکام خانوادگی بخشی  ماابی فقهی و اعاقی: توصیه ها، 
اخاقی را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که رساله های عملیه بابی را به مسائل ازدواج 
کتب اخاق نیز به اخاق در خانواده پرداخته  از  و خانواده اختصاص داده اند و در بخشی 
شده است. توجه به این توصیه ها، ارزش ها و احکام، در حل مسائل و درمان اختاالت نظام 
اخاقی  مبانی  و  فقهی  مبانی  بودن  نزدیک  دلیل  به  می نماید.  ایفا  مؤثری  نقش  خانواده، 

خانواده درمانی، از تفکیک آن دو از هم، خودداری شد.
بین  ما  روابط  و  کنید  پروا  خدا  »از  می فرماید:  کریم  قرآن  الاین:  ذات  اصاح  مطلنایت 
خودتان را اصاح نمایید« )انفال، 1( و »در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان 
را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که مورد رحمت قرار گیرید« )حجرات، 10(. علی؟ع؟ 
نمایید« )سید  را اصاح  بین خودتان  ما  »روابط  فرمود:  از خافت،  در نخستین خطبه پس 
رضی، 1359، خطبه 16( و هم او در واپسین لحظات زندگی پر برکتش فرزندان و رهروان راه 
که فرمود: اصاح  کرد و فرمود: »من از جد شما شنیدم  خود را به اصاح ذات البین سفارش 

ذات البین از نماز و روزه سالیان، برتر است.« )همان، نامه 47(.
و  دهید،  همسر  را  بی همسر  زنان  و  »مردان  عابناسه:  تشکیل  سر  وساطت  مطلنایت 
امام صادق؟ع؟ می فرمایند:  )نور،32(.  را«  و درستکارتان  کنیزان صالح  و  همچنین غامان 
پدرم  نه.  گفت:  داری؟  همسر  فرمود:  حضرت  آمد،  باقر؟ع؟  حضرت  پدرم  محضر  »مردی 
فرمود: دوست ندارم دنیا و آنچه در آن است از من باشد و من یک شب بدون همسر به سر 
برم. آنگاه فرمود: دو رکعت نماز مرد زن دار از عبادت شبانه و روزه روزانه بدون همسر بهتر 
است، سپس هفت دینار طا به او داد و فرمود: با این پول ازدواج کن« )مجلسی، ج 100، ص 
217(. در برخی از روایات، والدینی که برای ازدواج فرزندان خود اقدام نمی کنند مورد سرزنش 
امکانات  و  رسد  رشد  حد  به  فرزندش  که  »کسی  می فرمایند:  خدا؟ص؟  رسول  گرفته اند.  قرار 
گناه بر هر  گناهی شود، این  ازدواج او را داشته باشد و اقدام نکند، و در نتیجه فرزند مرتکب 

دو نوشته می شود« )طبرسی، ج 7، ص 245(. 
مطلنایت اصاح روابط عابناسگی: در اختاف های خانوادگی، پیامبر؟ص؟ پناهگاه مردم 
کمک  خواست  در  آن حضرت  از  خانواده،  میان  در  صفا  و  صلح  برقراری  برای  مردم  و  بود 
می کردند و پیامبر؟ص؟ میان آنان آشتی می داد )رضوی، 1379(. علی؟ع؟ در مواردی خود به 
سراغ خانواده های درگیر می رفت و با اندرز و نصیحت و گاه با استفاده از اختیارات حکومتی به 
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ماجرا فیصله می داد و میان زوجین آشتی برقرار می کرد )مجلسی، ج 40، ص 113(. عبیده سلمانی 
نقل می کند، مرد و زنی که با یکدیگر درگیری و اختاف داشتند و با هر یک از آن دو گروهی همراه 
بودند، نزد علی؟ع؟ آمدند. امیرمؤمنان؟ع؟ دستور داد هر یک از آن دو َحَکمی از خانواده اش 

تعیین کند و به آنان اختیار داد تا تکلیف آن دو را روشن کنند )عیاشی، ج 1، ص 241(.

گیری  بحث و بتیجه 
که یک نظریه خانواده درمانی اسامی، بر اساس این مبانی  یافته های پژوهش نشان داد 
بودن  زیبا  و  خیر  مرگ،  از  پس  جهان  وجود  خداوند،  ربوبیت  هستی شواعتی:   .1 است: 
گرایی، زیبادوستی، کرامت و ضعف  جهان، تدریجی بودن تغییرات. 2. ابسان شواعتی: معنا
و نقص انسان، وجود تفاوت های جنسیتی، مکّملیت، نیاز به انس و الفت، همراهی با رنج 
ارزشمندی  ارزش شواعتی:   .3 خانواده.  بودن  سیستمی  دیگران،  به  نیازمندی  سختی،  و 
و حقوق مداری،  وظیفه محوری  فرزندآوری،  و  فرزند  ارزشمندی  و خانواده،  ازدواج  تقدس  و 
قیمومیت. 4.آسیب شواعتی: آسیب های مشترک زوجین و آسیب های مربوط به هریک از 
زوجین. 5. ماابی فقهی و اعاقی: مطلوبیت اصاح ذات البین، وساطت در تشکیل خانواده 
مؤثر  خانواده درمانی  تکنیک های  و  اهداف  در  مبانی  این  است.  خانوادگی  روابط  اصاح  و 
است، بنابراین بایستی نظریه  پردازان خانواده درمانی با رویکرد اسامی، در تدوین پروتکل ها، 

بر اساس این مبانی، اهداف و تکنیک  های خانواده درمانی را تدوین کنند. 
را  باید دین  پایدار،  و هویتی  آرامش  بخش  یافتن معنایی  برای  و  گرا« است  انسان، »معنا
که از خدا آغاز می شود و  مدار زندگی خود قرار دهد. دین، به عنوان یک مجموعه منسجم 
کرده و در نهایت به رستاخیز منتهی می شود، زندگی انسان  با حیات پس از مرگ تداوم پیدا 
را معنا می دهد )افتخاری، 1390(. بر اساس آموزه های اسامی در خانواده، مرد، قّوام بر زن 
است و زن برای تحقق خانواده مطلوب، در چارچوبی معّین، از همسرش، پیروی می کند؛ اما 
که باید از  کرده است  در صورت نافرمانی، اسام نحوه برخورد صحیح با این مشکل را بیان 
حدود آن، تعّدی صورت نگیرد. اسام، در خصوص کج رفتاری مرد نیز چارچوبی را تعیین کرده 
است. توجه به نقش آسیب های خانواده در گسست آن و ایجاد مشکات، ما را به اصل لزوم 
ترک عوامل آسیب زا می رساند. پیامبر؟ص؟ فرمودند: »از هر آنچه خاف دستور خداوند است 
کنید« )مجلسی، ج 9، ص 1۸5( و به طور حتم، دچار شدن به آسیب های خانواده  دوری 
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برای  اوست. مسلمًا  نزد  بنا  که خانواده، دوست داشتنی ترین  است  خاف دستور خداوندی 
رسیدن به رضای الهی باید در مداخات خانواده درمانی، حدود فقهی و اخاقی، رعایت گردد.
ساالری فر )1393( مداخات اسامی زوج درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر متون اسامی 
ویژگی های   .2 اجتماعی،  فردی  رشد  در  آن  اهمیت  و  خانواده  جایگاه   .1 مبانی  پایه  بر  را 
چارچوب های   .5 و  خانواده  تشکیل  اهداف   .4 خانواده،  آسیب شناسی   .3 سالم،  خانواده 
ارزشمندی  و  جایگاه  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتایج  می داند.  مداخات  اخاقی  و  فقهی 
ازدواج و تشکیل خانواده از مبانی ارزش شناختی و آسیب های خانواده مبانی آسیب شناختی 
آن به شمار می آیند؛ اما ویژگی های خانواده سالم و اهداف تشکیل خانواده، چارچوب های 
نظری هستند و نمی توان این دو را در شمار مبانی خانواده درمانی آورد. پیشنهاد می شود در 
پژوهش های آینده پروتکل های خانواده درمانی با رویکرد اسامی بر اساس این مبانی تدوین 
شوند و نقش این مبانی در تدوین اهداف، مؤلفه ها و تکنیک های خانواده درمانی را نشان 

دهند.
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روانی، قم: بشریه روابشواسی و سین، سال پنجم، شماره سوم.
احمــدی، یعقــوب )13۸۸(، وضعیــت دینداری و نگرش به آینده دین در میان نســل ها مطالعه موردی شــهر   

سنندج، بشریه معرفت فرهوگی اجتماعی، سال دوم، شماره سوم.
بستان )نجفی( حسین )1390(، جامعه شواسی عابناسه با بگاهی به موااخ اسامی، قم: نشر پژوهشگاه   

حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
بستان )نجفی( حسین )1390(، عابناسه سر اسام، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.  
بســتان )نجفی(، حســین )13۸2(، کارکردهای خانواده از منظر اســام و فمینیسم، بشــریه علنم اجتماعی   

»روش شواسی علنم ابسابی )پژوهشگاه حنزه و سابشگاه(« شماره 35.
بی ریا، ناصر و همکاران )1374(، روان شواسی رشد با بگرش به موااخ اسامی، تهران: نشر سمت، ج 3.  
پسندیده، عباس)1392(، رضایت زباشنیی، قم: نشر دارالحدیث، چاپ سوم.  
تبریزی، مصطفی )13۸5(، فرهوگ تنصیفی عابناسه و عابناسه سرمابی، تهران: چاپ اول فراروان.  
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دلشاد تهرانی، مصطفی )13۸۸(، سیره بانی، موطق عملی، سیره عابناسگی، تهران: انتشارات دریا، چاپ   
دوم.

دهنوی، حسین )13۸6(، بسیم مهر، قم: ناشر: خادم الرضا ؟ع؟، چاپ 30.  
ساالری فر، محمدرضا )1390(، سرآمدی ار بظام عابناسه سر اسام، قم: نشرهاجر، چاپ پنجم.  
ساالری فر، محمدرضا)1393(، زوج سرمابی شواعتی رفتاری ماتوی ار متنن اسامی ، پایان نامه دکترا.  
صفورایی پاریزی، محمد مهدی)1392(، شاخص های خانواده کارآمد، سو فصلوامه پژوهش بامه اسامی   

زبان و عابناسه، سال اول، شماره 1.
صفورایــی پاریــزی، محمــد مهــدی )1390(، نقــش اعتقــادات، بینش هــا و باورهــای دینی، بشــریه معرفت،   

شماره 163.
طباطبایی، محمدحسین )1377(، تفسیر المیزان، ترجمه موسوی همدانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.  
عاملی حر ، محمد بن حسن )1409(، وسایل الشیعه، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت.  
فقیهی، علی نقی )13۸7(، ترایت جوسی، قم: انتشارات دارالحدیث، چاپ اول.  
کرم )1390(، نگرش انسان شناختی اسامی و بازتاب آن در    فقیهی، علی نقی، شکوهی یکتا، محسن، پرند، ا

سامت روان، تازه ها و پژوهش های مشاوره، سال 10، شماره 37.
فقیهــی، علی نقــی )13۸6(، آموزش هــای روان شــناختی مبتنــی بــر قــرآن و حدیث و بررســی تأثیــرات روانی و   

تربیتی آن در روابط همسران، سو فصلوامه ترایت اسامی، سال دوم، شماره 4، بهار و تابستان.
کامکاری، زینب )13۸7(، مروری بر برخی آسیب های خانواده، مجله طنای، شماره 27.  
کلینی، محمد بن یعقوب)1365(، اصنل کافی، قم: انتشارات دارالکتب االسامیه.  
گادینگ، ساموئل )13۸6(، عابناسه سرمابی، تاریخچه، بظریه، کارارس، ترجمه: بهاری و همکاران، تهران:   

انتشارات تزکیه، چاپ چهارم.
البنار، بیروت: مؤسسه الوفاء.   مجلسی، محمد باقر )19۸3 م(، بحارا
محمدی ری شهری، محمد )1391(، تحکیم عابناسه، قم: نشر دارالحدیث، چاپ هفتم.  
محمدی ری شهری، محمد )13۸0(، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، ج3 و ج4 و ج7.  
الحاسیث، قم.   مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسامی، برم افزار جامخ ا
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسامی، برم افزار جامخ التفاسیر، قم.  
مطهری، مرتضی )1372(، مجمنعه آثار، قم: انتشارات صدرا.  
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران )1372(، پیام قرآن، ج 5، قم: انتشارات هدف.  
مکارم شیرازی، ناصر)13۸2(، تفسیر بمنبه، تهران: ناشر: دار الکتب االسامیه.  
نوابــی نــژاد، شــکوه الســادات )1376(، مشــاوره ازسواج و عابــناسه سرمابی، تهــران: انتشــارات انجمن اولیا   

مربیان، چاپ چهارم.
نــوری، نجیــب اهلل و ســقای بی ریا )13۸۸(، بررســی رابطــه بین خوش بینی سرشــتی و خوش بینــی از دیدگاه   

اسام با رضایت مندی از زندگی، بشریه روابشواسی و سین، سال دوم، شماره سوم.


