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چکیده
در یواجهه با بحراو کرونا و ِاعمال ررنطانۀ خانگ) که یالمزم بالا تعطالال) گسالتردۀ یشالاغل ،یال)ارس و … اسالت،
خانواده  -به عنواو نهاد بناادین جایعه  -نقش یهم) در یمایت از اعضای خود ،رسالا)گ) باله بامالاراو ،یالوزش
فرزن)او و به طور کل) کمک به افراد برای عبور از این بحراو دارد و در این دوره ،یسائل) را تجربه کرد و راهبردهالای
اخمر)ای را در یواجهه با یسائلاش در پاش گرفت .راهبردهای) که گاه تنها ضاین نگالهداشالت خالانواده و عایالل
اصل) انسجام اجتماع)  -به ویژه در دورۀ بحراو و شفتگ)  -به شمار ی)رونال) .هال)ف اصالل) پالژوهش یاضالر،
شناخت این راهبردها در رویکرد اسمی) و ناز در روابط عان) خانوادۀ ایران) است .در این راسالتا ،ضالمن بررسال)
راهبردهای اخمر) اسمم در روابط خانوادگ) بر یبنای سه سطح از یسن و ربح در عقای) ،اوصاف و رفتار در چن)
یوزۀ اصل ِ) یناسبات یال) ،عاطف) ،جنس) و تربات) ،بای)ها و نبای)های اخمر) اسمم برای خانواده که در شرایط
بحراو ی)تواو از نها بهره گرفت ،استخراج ش) و در گام دوم ،یبتن) بر یصایبه غار یضوری با نمونهای از افالراد و
تحلال یضایان برجسته ،یسائل و راهبردهای اخمر) خانوادۀ ایران) در یواجهه با بحراو کرونا توصالاف و تحلاالل
ش) .بر اساس یافتهها ،یهمترین یشکمت و دغ)غههای تجربه ش)ه ،به چهار یوزۀ سمیت ،فراغالت ،یالوزش و
ارتصاد باز ی)گردد و در این رابطه ،همگرای) رابل توجه) بان راهبردهای بهکار گرفته ش)ه از سوی خانوادههالای بالا
تاب وری باال ،شایل راهبردهای ناظر به اینات و راهبردهای ناظر به لذت دی)ه ی)شود.
کلیدواژهها
اخمر) یواجهه با بحراو ،رویکرد اخمر) اسمم ،خانوادۀ ایران) ،تاب وری.
بحراو کرونا ،راهبردهای
ِ
 استادیار پژوهشک)ه زو و خانواده ،رم ،ایراو.
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استع)اد اخمقورزی از ایور خاص انساو و ُبع)ی از ابعاد وجودی اوسالت کاله در کنالار دیگالر
تمایمت فطری ،هویت وجودی انساو را تشکال ی)ده) .از اینرو ،دور از انتظالار ناسالت کاله
یسائل و الزایات اخمر) یسئلۀ هماشگ) بشر بوده باش) و جوایع و افراد نسبت به و دغ)غالۀ
ُ
ّ
ج)ی داشته باشن) .نگران) از افت و خاز اخمق و یازاو پایبنال)ی باله اصالول اخمرال) و نتالایج
ناگوار و ،سبب ش)ه تا یجم عظام) از گفتارها و یکتوبات یتفاوت ،دربارۀ این یؤلفه بناادین
انسان) شکل بگارد.
ایر اخمر)  -بر خمف ایر یعرفت)  -که با ص)ق و کذب همراه است ،با خوب و بال) وخاالر و
شر در ارتباط است .فالسوفاو اخمق ،یعتق)ن) یهمترین نقش اخمق این است که یا را به سالوی
یک زن)گ) سعادتمن) پاش ی)برد و یاکمات اخالمق در روابالط ،ناالاز باله ابزارهالا و ضالمانت
اجراهای صلب یقور) و رانون) را به طور یعتنابه) کاهش ی)ده).
این ایر ،به ویژه در یورد نهاد خانواده که بر بنااوهای عاطف) و طباعتبنااد بنالا ی)شالود ،از
اهمات یضاعف) برخوردار است .تا جای)که ی)تواو اذعاو داشت بقا و دوام نهالاد خالانواده در
گرو پایبن)ی به یوزههای اخمر) در یناسبات و تعایمت است .با توجاله باله پژوهشهالا (نالک:
نظالالری139۴ ،؛ دهقالالان) ، 139۲ ،التالالزام بالاله اخالالمق اسالالمی) در خالالانواده یوجالالب ضالالمانت سالالطح
رابل ربول) از رضایت زناشوی) ی)شود و با تقویت یوزههالای اخمرال) ،رضالایت زناشالوی) -
به شکل یعناداری  -افزایش ی)یاب).
به اذعاو ویل دورانت  -ناظر به اهمات تمرکز بر نهاد خانواده و یناسبات انسان) « -در یااو
جنگها و یاشانها چناو غرق ش)هایم که از درک این یقاقت ب)خبر یان)هایم که در زنال)گ)،
وارعات اساس) ،صنعت و سااست ناست ،بلکه یناسبتهای انسان) و همکاری افراد خاناله از
زو و شوهر ،پ)ر و یادر و فرزن)او است» (دورانت ،1371 ،ص ۶۵۔. 81
اهمات اصول و الزایات اخمر) در یوارع رخ)اد بحراوها ،فجایع یا بمیا به نحالو بالارزتری
نمایاو ی)شود .ویژگ) وضعات بحران) و است که باله صالورت غارینتظالره و گالاه فزاینال)ه رخ
ی)ده) و به وضعات) خطرناک و ناپای)ار برای فرد ،گروه یا جایعه ی)انجایال) .بحالراو ،سالبب
پ)ی) ی)و شرایط) ی)شود که برای برطرف کالردو و ناالاز باله ارال)ایات اساسال) و فوقالعالاده
ْ
است .بحراوها بر یسب نوع و ش)ت یتفاوتن) ،ایا همگ) فشارزای) بزر و ویژهای را ررم ی)ز
نن) که سبب در هم شکسته ش)و انگارههای یتعارف و واکنشهای گسترده ی)شالود و سالابها،

✺

کرونا

 .1در رویکرد اسمی) ،خانواده از چه راهبردهای) برای یواجهه با بحراو و یال)یریت روابالط خالود
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ته)ی)ها ،خطرها و ناازهای تازهای به وجود ی) ورد.
بحراو کرونا یک استثنا ناست .ررو یاضر ،ررو بحراوهاست .بمیالای طباعال) ،لودگ)هالای
زیستیحاط) ،جنگ و خشونت فراگار و رکودهالای ارتصالادی ،برخال) از فجالایع) هسالتن) کاله
سمیت بشر در ابعاد یختلف جسم) ،روان) و ارتصادی را ته)ی) ی)کنن) و سطح سابپالذیری
را افزایش ی)دهن) .به گزارش سازیاو توسعۀ انسان) ( ، ۲019بان سالهالای  ۲008تالا - ۲018
در اثر بمیای طباع)  -رریب به  ۲۵۶یالاوو نفر در سرتا سر جهاو ،یجبور به ترک یحالل زنال)گ)
ّ
خود ش)هان) .در چنان شرایط نا رای)ْ ،
بشر ناازین) ابزارهای ج)ی برای یواجهه با بحراو است.
در هنگایۀ وروع بحراو ،خانواده هم در کلات و یفهوم نهادی و و هم به نحو انضمای) و ناظر
به هر عضو خود ،با یسائل ج)ی) و سابها ،ته)ی)ها و یت) فرصتهای) روباله رو ی)شالود .در
این فراین) ،زناو ،یرداو ،کودکاو و سالمن)او ،به نحو یتفاوت) تحت تأثار ررار ی)گارنال) و واکالنش
این افراد به فاجعه ناز یتفاوت است؛ بالهویالژه در خصالوص افالرادی همچالوو والال)ین کاله نقالش
ی)یریت بحراو در خانواده را بر عه)ه دارن).
در وضعات یواجهه جایعه جهان) و ناز ایراو بالا بحالراو کرونالا و ِاعمالال سااسالت ررنطانالۀ
خانگ) که یمزم با تورف گستردۀ بسالااری از یشالاغل ،یال)ارس ،یوزشالگاهها و ادارات بالود،
خانواده در جایگاه یکاو بازگشت همۀ افراد به و و ناز در جایگاه نهادی که رسالت یمایالت از
اعضای خود ،یوزش فرزن)او ،رسا)گ) به باماراو و به طور کل) ،کمک به افراد و جایعه برای
عبور از این بحراو را داشته و دارد ،بالا یسالائل و شالرایط ج)یال)ی روباله رو و نالاگزیر باله اتخالاذ
ت)اباری برای ی)یریت بحراو ش).
در این پژوهش ،یبتن) بر یصایبه با نمونهای از افالراد و تحلاالل یضالایان برجسالته ،باله دنبالال
بررس) یسائل و راهبردهای اخمر) خانوادۀ ایران) در یواجهه با بحالراو کرونالا  -در دورۀ ررنطانالۀ
خانگ)  -هستام .افزوو بر و ،بر اساس یتوو دین) ،بای)ها و نبای)های اخمر)ای که خالانواده در
چنان شرایط) ی)توان) از نها بهره گارد ،بررس) خواهن) ش).
تحقاق پاش رو به دوگانۀ «بحراو /خانواده» بالازی)گردد و یال)خواهال) از
بر این اساس ،یسئله
ِ
طریق واکاوی روابط خانوادۀ ایران) در یواجهه با بحراو کرونا به یهمتالرین اسالتراتژیهای یقابلالۀ
خانواده با بحراو دست یاب).
در این راستا ،سؤاالت اصل) این تحقاق عبارتن) از:

ی)توان) بهره گارد؟
 .۲خ الانوادۀ ایرانالال) در دورۀ ررنطانالالۀ خالالانگ) ،چالاله یسالالائل نوپ)یالال)ی را تجربالاله کالالرده و از چالاله
راهبردهای) برای یواجهه با یسائل ایجاد ش)ه بهره گرفته است؟
این تحقاق ،سابقهای در پژوهشهای پاشان ن)ارد .دو وجه «توجه به یشکمت و ناالز راهبردهالای
اخمر) خانوادۀ ایران)  -به طور عان) و در یواجهه با بحراو کرونا  -یبتن) بر یصایبه بالا نمونالهای
از افراد» و «بررس) راهبردهای اخمر) اسمم و یازاو همگرای) نها با یوارد عانال)» در ارتبالاط بالا
جنبۀ نو وری این تحقاق یطرح است.
بر اساس یرور پاشانۀ تجرب) این یوضوع ،تحقاقات) که نسبت باشالتری بالا اهال)اف پالژوهش
ً
پاش رو دارن) ،عم)تا به بررس) رابطۀ یقوق و اخالمق در خالانواده ،اخالمق خالانواده یطلالوب و
ِ
راهکارهای جلوگاری از گسست خانواده از ینظر اسمم پرداختهان) (نک :پوراسماعال) و یظفری1390 ،؛
نعمت) پارعل) و همکاراو1390 ،؛ خوشان)ام1391 ،؛ یسنزاده139۲ ،؛ عشق) عرار) و ساللامان)1398 ،؛ پوریحمال)ی و
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همکاراو . 1399 ،همچنان در یااو تحقاقات یربوط به جایگالاه یوزههالای اخمرال) در یواجهاله بالا
بحراو ،ی)تواو باله یقالاالت) همچالوو «یوضالوعات اخمرال) در یال)یریت فاجعاله و راهبردهالای
یقابلهای» (تراب)« ، 1398 ،اخمق پزشک) و بحراو» (شجاع) و ابوالحسن)« ، 1390 ،یال)یریت بحالراو
ال) ناشالال) از همالالهگاری
اپاالال)ی) کوویالال)۔( »19ایمالال)ی جشالالفقان) 1399 ،و «یعضالالمت اخمرال ِ
کرونا» ( Rene, 2020اشاره کرد که نسبت) با یناسبات عان) خانوادۀ ایران) در دورۀ ررنطانۀ خالانگ)
ً
و رویکرد اسمی) ن)ارن) و عم)تا باله جایگالاه تصالمامگاریها و عوایالل اخمرال) ی)اخلالهگر در
تصمامگاریهای کمو ای)ادی ،پزشک) و ی)یریت فجایع پرداختهان).

 .1مفاهیم و رویکردها
 .1 .1مفهوم اخالق و راهبردهای اخالقی

ُ
«خلق» شکل درون) انساو است .غرایز ،یلکات و صفات روی) و باطن) کاله در انسالاو اسالت،
ِ
ُ
«اخالالمق» نایاالال)ه ی)شالالود و بالاله اعمالالال) کالاله از ایالالن خلقاالالات ناشالال) ی)شالالود ناالالز «اخالالمق»
ی)گوین) (یه)وی کنال) ،1371 ،ص  . 13یالت درون) «اصمح نفس» که پشتوانۀ اخمق است ،زیانۀ
ص)ور افعال پسن)ی)ه و ناکو و دوری از افعال زشت و ناپسن) را فراهم ی)سازد.

✺

ً
با وجود برخ) ویژ گ)ها و شرایط یشترک یورعاتهای بحرانال) ،فجالایع عمال)تا اشالکال و ابعالاد
یختلفالال) دارنالال) کالاله یوجالالب ی)شالالود کمتالالر از رواعالال) کلالال) و یطلالالق تبعاالالت کننالال) .فوریالالت و
غار رابل پاشبان) بودو اغلب بحراوها ،فرصت واکنشهای گاهانه و یبتن) بر اصول اخمرال) را
کاهش ی)ده) .بمیای طباع) ،سختترین یورعاتهای بحران) به یساب ی) ین) کاله بسالته باله
یازاو وخایت ،گسترهای از سابهای جسمان) ،روان) ،ارتصادی ،زیرسالاخت) و … را باله دنبالال

کرونا

 .2 .1ویژگیهای بحران و وضعیتهای اخالقی مواجهه با آن
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فالسوفاو و نظریهپردازاو اخمق ،تباانهای یتفالاوت) از یاهاالت اخالمق و تعریالف و عرضاله
ً
کردهان) .تعریف کل) و یشترک) که عمویا به و اشاره ی)شود «طریقالۀ زیسالتن و روش زنال)گ)»
است .افمطوو ،اخمق را هماهنگ) کردار و پن)ار ی)دان) و در دیال)گاه جالاو دیالوی) ،اخالمق از
روابط افراد نسبت به یکدیگر و عوارب فعالاتهای یتقابل و یشترک نها و تالأثار یتقابالل ایاالال و
افکار و رضاوتها و نارضایت) ناو سرچشمه ی)گارد (سپهرخوی ،1381 ،ص . 7
ُ
ُ
در علم اخمق  -با رویکرد اسمی)  -سخن از یسن و رالبح یال)رود و اخالمق بالر یال)ار ایالن
ُ
ُ
یفاهام ی)چرخ) .یسن و ربح گاه) در یوزۀ «عقای)» یطرح ی)شون) ،یانن) ربح شرک ،گاه در
ُ
ُ
«اوصاف» انسان) یانن) یسن رناعت و غبطه و ربح طمالع و یسال) ،و زیالان) در «افعالال» یاننال)
ّ
ُ
یسن رعایت یقوق دیگراو و ربح تع)ی به ناو (ایا) ،1388 ،ص . ۵۵3
صالرف نظالر از
تعبارهای گوناگون) از یعنا ،ینشأ و گسترۀ یسن و ربح ارائه ش)ه است ،ایالا
ِ
اختمف دی)گاهها در این خصوص ،اخمراات هماو یلکات و سجایای نفسان) انساو هسالتن)
که افعال انساو به رایت) و سهولت از نها صادر ی)شون) و به اذعاو عمیاله طباطبالای) ،باله دو
بخش فضالت و رذیلت ینقسم ی)شون)« .فضایل اخمر)» ،عبارتن) از یلکات پسن)ی)ه ،یثل
عفالالت و شالالجاعت ،و «رذائالالل اخمرالال)» عبارتنالال) از یلکالالات ناپسالالن) ،یثالالل هرزگالال) و تالالرس
(عمیه طباطبای) ،1۴17 ،ج  ،19ص . 3۶9
راهبردهای اخمر) در این تحقاق ،به کرایتها یا فضایل اخمر)ای اشاره دارد که در راسالتای
اهالال)اف و یصالالالح خالالانواده ،یالالورد تأکاالال) یوزههالالای رر نالال) رالالرار گرفتالاله و یالالا در کالالمم و رفتالالار
یعصویان (ع ظهور یافتهان) .ساز و کارهای) کاله بالرای ضالابطهینال) کالردو و یال)یریت روابالط در
خانواده  -به ویژه در شرایط یواجهه با یشکمت و سابها  -ی)تواو بهکار گرفت.
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دارن) .در جریاو رخ)اد بمیای طباع) ،سابهای روان) به افراد یثالل یالک کالوه عظالام یخال)
است که رسمت اعظم و زیر ب ررار دارد و دی)ه نم)شود .یالر و یجرویاالت جسالمان) در
بخشهای بارون) ب ررار گرفته است و ثار و عوارب روان) یوادث که گاه تا پایاو عمر بالار)
ی)یان) ،ب)نۀ اصل) این کوه یخ) را تشکال ی)ده) و در اکثر یوارع ،یالورد غفلالت وارالع یال)
ُ
شود .این زخمهای روان) پنهاو هستن) ،ول) یوجب رنج و ناتوان) و افالت کالارکرد بسالااری از
انساوها یاشون) و البته ،گسترۀ این ایر وابسته به عوایل زیانالهای یتفالاوت همچالوو جنسالات،
سن ،وضعات روان) پاشان و … است (کایکار. 138۲ ،
ً
بر پایۀ یطالعات انجام ش)ه ،واکنشهای روان) و رفتاری پس از بمیا ،عمال)تا شالایل یرایالل
«تماس یا ضربه ،یواجهه با وارعات و تج)ی) روا یا تریام» ی)شود .در یریله اول ورالوع بحالراو،
ترس و ویشت ،بهتزدگ) ،دریان)گ) و تشویش و اضالطراب بالر اغلالب افالراد چاالره ی)شالود؛
ً
یالت) که یعموال گذرا و کوتاه ی)ت است .یریلۀ دوم با درک یورعات و در نتاجه ،رایش نسالب)
همراه است که ی)ارل) از کنترل بر اوضاع بحران) را در پ) دارد .در این یریلاله ،نقالش ناروهالای
ای)ادی و کمکهای داوطلبانه بر بهبود و افالزایش کنتالرل بالر وضالعاتهای فالردی و اجتمالاع) و
افزایش رایش و کاهش اختمالت روان) ،تأثار بسزای) دارد (یاسم) و همکاراو ،1390 ،ص  . ۶پالس از
چن)ی ،افراد و جایعه در یریلۀ سوم ،یعن) عبور از بحراو یا تالریام و بازسالازی رالرار یال)گارنال).
در این یریله ناز ایساس گناه ،ان)وه ،سرخوردگ) ،ناایا)ی و خشم یهمترین عمئم سالابهای
ْ
یریله در یازاو و کافات عوارالب و
برجاییان)ه از وارعه هستن) .شاوۀ برخورد با بحراو در این سه
ثار و بساار یؤثر است.
همهگاری ویروس کرونا  -از جهت یازاو و گسترۀ خسارات وارده  -رابل راالاس بالا بسالااری از
بمیای طباع) ناست ،ایا این رخ)اد از جمله ورایع) بوده که به جهت ناگهان) و غارینتظره بودو،
داشتن یاهات ویش) و پانال)یاک 1و تحماالل نسالب) سالابهای جسالم) ،روانال) ،اجتمالاع) و
ارتصادی بر فرد ،خانواده و جایعه ،در زیرۀ فجایع و بحراوهای جهان) دستهبن)ی ی)شود.
به گزارش سازیاو به)اشت جهان) ( ، WHOتا  1۵یارس  ،۲0۲1ابتمی باش از  119یالاالوو
1. pandemic

پان)یاک یا همهگاری به یک اپا)ی) جهان) اطمق ی)شود که تع)اد زیادی از یردم در چنال)ین نقطاله از جهالاو را تحالت
تآثار ررار ی)ده).
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کرونا

 .1برای یطالعه گزارشهای این سازیاو دربارۀ کرونا ،نک:
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نفر در جهاو به ویروس کرونا گزارش ش)ه و بالغ بر دو یالاوو و ششص) نفر جاو خود را به سبب
ابتم به این باماری از دست دادهان) 1.افزوو بر این ،به گزارش سازیاو بالان المللال) کالار (، ILO
ّ
ایالن بحالراو بالر  11بخالش یختلالف ارتصالادی در جهالاو ،سالابهای جال)ی وارد کالرده اسالت.
صرف نظر از یارهای جسته و گریخته ارائه ش)ه توسط یسئوالو و ی)یراو ایالراو ،یرکالز پالژوهش
ِ
های یجلس شورای اسمی) در گزارش) ،به تفصال به ابعالاد خسالارات ارتصالادی بحالراو کرونالا
پرداخته و به یواردی نظار کاهش در ی)ها ،افزایش هزینهها و گسترش باکاری اشاره کرده اسالت.
رکود توأم با نااطمانان) از جمله یوضوعات) برشمرده ش)ه که ارتصالاد ایالراو در سالال  1399بالا و
دست به گربااو بوده است و ریشه و را هم نقطه پایالاو نایشالخص بحالراو کرونالا بایال) دانسالت.
ً
تورف بسااری از فعالاالتهالای ارتصالادی در ایالن شالرایط ،عمالم باله کالاهش در یال) بسالااری از
خانوارهای ایران)  -به ویژه دهکهای پایان در ی)ی  -داین زده است ،کاله یسالائل ،یواجهالات و
پاای)های) را به دنبال دارد.
همزیاو با رخ)اد بحراوها ،وضعاتهای اخمر) یتفاوت) در سطوح ی)یریت کمو بحالراو و
روابط فردی ایجاد ی)شود .در بحراو کرونا ،در سطوح کمو  -که تصمامگاری اخمر) وابسته به
ینابع ،سااست و رال)رت اسالت  -دو رویکالرد اخمرال) «یال)یریت بحالراو نالاظر باله ینفعالت» و
«ی)یریت بحراو ناظر به فرد» ( Laventhal, 2020; Rene, 2020و به عبارت دیگر« ،یال)یریت بحالراو
با تبعا و ترجاح» و «ی)یریت بحراو با ف)اکاری و ایثالار» (ایمال)ی جشالفقان) 1399 ،دنبالال شال)ه
است .در نوع اول ،شای) ببار وردو باشترین خار بالرای باشالترین تعال)اد ،ناکالاف) باشال) و در ایالن
یااو ،پاشبان) تع)اد سالهای زن)گ) به عنواو یعاار انتخاب اولویت در نظر گرفته شال)ه اسالت.
اولویالت دریافالت خال)یات بالوده و از ایالن طریالق،
این ب)او یعنا است که جالواوتالرین افالراد در
ِ
اصل یق یاات در گرو تصمامات کل) ررار ی)گارد.
در سوی دیگر ،یبتن) بر اصل اخمر) «ارزش نفس» ،انجالام خاالر نالاظر باله افالراد و سالطوح
ناازهایشاو صورت ی)گارد (. Rene, 2020
سنخ تصمامگاریها اخمر) در بحراوها در روابط بان فردی و خانوادگ) ناز یتفالاوت اسالت.
نفس انسان) که یوضوع اخمق است ،روا و گرایشهالای اصالال و یتنالوع) دارد؛ باله گونالهای کاله
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انساو یوجودی با ابعاد اله) و جسمان) است که هر یک از این دو عنصر اساس) ،غرایز ،ایاالال و
گرایشها و در نتاجه ،عملکردهای یتفاوت) را یوجب ی)شون).
ْ
بر اساس یات شریفۀ رر و و از جمله ،یه  7۶سوره نحل ،انساو چنالاو اسالت کاله باله رایتال)
ی)توان) ارزش فضالتهای) چوو سپاسگزاری ،ع)ل ،توانمن)ی و … را ب)ان) و به عمالل باله نهالا
راسته شود و در یقابل به ض) ارزش و رذیلت بودو ایوری چوو جهل ،عجز ،ظلالم و ب)تعهال)ی
به ارزشها پ) برده و در نسبت) با نها ررار گارد (فاروزیهالر ،1390 ،ص  ، 7 ،3یعن) انساو ینظویهای از
بالودو فعالل را در ینظالر انسالاو یعالان
تمایمت دارد که بر ین) نها ینظویه خمر) یا غار اخمرال) ِ
ی)کن)؛ هماوگونه که جایعه یک نظام تمایمت و یک نظام یساساتهای اجتماع) دارد که ایالن
نظام یساساتها  -در نهایت  -اخمرال) بالودو و غاالر اخمرال) بالودو افعالال را یعالان ی)سالازن)
(عالمزاده نوری . 1387 ،بروز و ظهور ابعاد یختلف وجالودی انسالاو در یواجهاله بالا شالرایط سالخت،
اضطرارها و بحراو کمبود و یح)ودیت به نحو کایلتری صورت ی)گارد.
بر اساس برخ) پژوهشهالای یاال)ان) ،افالراد در وضالعاتهای یختلالف ،ظهالورات اخمرال)
ً
یتفاوت) دارد و در یواجهه با شرایط بحران) چه بسا در وضعات عملکالردی کالایم یتفالاوت  -باله
نحو یثبت یا ینف)  -با شرایط عادی ررار گارن) (شجاع) و ابوالحسن). 1390 ،
 .3 .1تابآوری

«تالاب وری» 1یفهالالوی) رواوشالناخت) اسالالت و بالاله یعنالای توانالالای) شالالاد و یوفالق بالالودو پالالس از
یواجه ش)و با ایر بساار ب) و سخت ی)باش) .همچنان به یعنالای توانالای) بازگشالت باله شالکل و
2
یالت عادی پس از خم ش)و ،کشش یا فشار ی)ه است.
تاب وری ر)رت) است که از دروو فرد سرچشمه ی)گارد و در یورد کسان) به کار یال)رود کاله
ّ
بهرغم ررار گرفتن در یعرا یشکمت و یخاطرات غارینتظالره ،دچالار اخالتمل و سالاب جال)ی
رواوشناخت) نم)شون) و ی)توانن) عملکرد خود را بهبالود بخشالا)ه و بالر یشالکمت غلباله کننال).
ْ
تاب ور بودو به یعنای زن)گ) ب)وو تجربۀ اسالترس و درد ناسالت ،بلکاله نالوع) تفکالر و یهالارت
خودی)یریت) است که تحت تأثار عوایل) همچوو نوع نگرش به زنال)گ) و هویالت خالود ،یاالزاو
1. resilience
2. https://dictionary.cambridge.org
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روابط یمایت) در خانواده و جایعه و توانای) ی)یریت هاجانات روی و تکانش) شالکل ی)گاالرد و
ایکالالاو بازسالالازی فالالرد  -یتالال) پالالس از یواجهالاله بالالا سالالختترین یصالالایب  -را فالالراهم یالال) ورد و
از همانرو ،سازهای شناخت) و رابل یوزش است.
در دهههای اخار« ،تاب وری» جایگاه ویژهای در یوزههالای تحالول ،رواوشناسال) خالانواده و
به)اشت روان) یافته است (سایان) و همکالاراو ،138۶ ،ص  ۲91؛ به گونهای که رواوشناساو ،همواره در
تمش برای تقویت رابلات تاب وری در انساو برای سازگاری و غلبه بر خطر و سالخت) بودهانال) و
بر این باورن) که تاب وری نوع) تریام خود بالا پاایال)های یثبالت هاجالان) ،عالاطف) و شالناخت)
است .از اینرو ،تاب ور بودو ،صفت) است که در سطح) بساار باالتر از صرف تحمل وضالعات
ُ
است و فرد به صورت کنشگری فعال ،وضعات خود را ی)یریت کرده و بهبود ی)بخش).
 .2روش تحقیق

۹7
کرونا
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پژوهش یاضر در رویکرد کاف) و با بهرهگاری از دو شالاوۀ یطالعاله ِاسالنادی و تحلاالل یضالایان
ول تحقاق و در راسالتای فهالم بایال)ها و نبایال)های اخمرال)
برجسته صورت گرفته است .در گام ا ِ
اسالنادی رویکالرد اسالمی) در ایالن یوضالوع پرداختاله و
خانواده در یالت یطلالوب ،باله یطالعالۀ
ِ
راهبردهای اخمر) دین برای یناسبات خانوادگ) بررس) ش).
در گام دوم ،پرسش از یسائل و راهبردهای اخمر) خانوادۀ ایران) در دورۀ یواجهاله بالا بحالراو
کرونا و ناز ررنطانۀ خانگ) ،یبتن) بر جمع وری دادههای یا)ان) باله صالورت یصالایبه بالاز بالا دو
شاوۀ یضوری و غاریضوری ،از نمونهای از زناو و یرداو یتأهل صورت گرفت؛ به گونهای که بالا
روش نمونهگاری غار ایتمال) و در دسترس ،به  1۵0نفر در فضالای یجالازی پاالام داده شال) و بالا
توضاح یوضوع و ه)ف پژوهش ،درخواست یشارکت در تحقاق یطرح ش) .از ایالن تعال)اد۶7 ،
نفر شایل  ۴3زو و  ۲۴یرد در بازۀ سن)  ۲3تا  ۵۶سال  -از ساله شالهر تهالراو ،رالم و اصالفهاو بالا
تحصامت زیر دیپلم تا دکتری  -یوافقت خود را اعمم کردن) و نظرات نها تجماع ش) .همچنالان
با  1۶نفر از افراد در دسترس ،یصایبۀ یضوری و تلفن) صورت گرفالت .در ایالن یاالاو ۵ ،یالورد
کسان) بودن) که خود یا یک) از اعضای خانوادهشاو به باماری کرونالا یبالتم شال)ه بودنال) .سالپس
تمای) پاسخهای یصایبهشون)هها پااده و در فراین) ی)یریت دادهها ،ک)گالذاری شال) و یضالایان
برجستۀ نها در پاسخ به سؤاالت تحقاق ،استخراج و تحلال ش).

 .3یافتهها

در این بخش ،ابت)ا رویکرد اسمم در یوزۀ یناسبات خانوادگ) و راهبردهای اخمر) توصاه شال)ه
در این راستا به اجمال ،یرور ی)شود و سپس به ارائه گزارش و تحلاالل یافتالههای یاال)ان) (نتالایج
یصایبهها پرداخته ی)شود.
 .1 .3راهبردهای اخالقی در مناسبات خانوادگی از دیدگاه اسالم
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یناسبات خانوادگ) یشتمل بر اضمع «روابط زناشوی) ،وال)گری و خویشاون)ی» است .هر فالرد
یتأهل ،نسبتهای) را با همسالر ،فرزنال) ،خالانواده اول خالود و خالانواده همسالر بررالرار ی)کنال) و
سایان)ه) این روابط را بر عه)ه دارد .در یوزههای اسمی) ،دو بال یقالوق و اخالمق در راسالتای
این سایان)ه) یطرح ش)ه است .از وجود توصاههای یتع)د اخمقیال)ار در یاالاو یالات رالر و و
فریایشات یعصویان (ع یمزیۀ اخمقی)اری با شئوو یختلف زن)گ) بشر بری) ی)؛ به گونالهای
که ی)تواو یعتق) بود دین اسمم برای یاات فردی و اجتماع) انسالاو  -در کنالار نظالام یقالور) -
نظای) اخمر) ارائه داده است.
یقوق و تکالاف ،چارچوبهای) ی)ارل) در تنظام روابط افراد با یکدیگر را ت)ارک ی)باننال)،
ّ
یق)س ،کانوو تربات و یه) ّ
یودت و ریمالت
ایا در یورد نهاد خانواده که از ینظر اسمی) نهادی
است ،همراه با هر تجویز یقالور) ،پشالتوانههای اخمرال) الزم ناالز یالورد تأکاال) رالرار ی)گاالرد؛
به گونهای که بالر اسالاس برخال) پژوهشهالا (نالک :نعمتال) پاالر علال) و کالاردوان) ، 1390 ،در یواجهالات
خانوادگ) ،استافای ْ
یق تنها با یراعات شروط) اخمر) جایز اسالت و یتال) گالاه) یتورالف بالر
یمیظات اخمر) است.
دستور العملهای اخمر) دین در روابط خانوادگ) را بر یبنای سه سالطح از یسالن و رالبح در
عقای) ،اوصاف و رفتار در چنال) یالوزۀ اصالل) از یناسالبات در خالانواده شالایل یناسالبات یالال)،
عاطف) ،جنس) و تربات) ی)تواو یطرح کرد.
 .1 .1 .3مالکات اخالقی در سطح عقاید

ً
یمکهای ناظر به دو سطح عقای) و صفات ،عم)تا وابسته به سریایههای پاشان) افراد در روابالط
خانوادگ) و اجتماع)ان) .بر اساس یتالوو دینال) ،انسالاو بالرای توانمنال)ی در روابالط ،باله ویالژه در
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۹۹
کرونا

راهبردهای اخالقی خانوادت ایرانی و رویکرد اسالم در مواجهه با بحران

برخورد با یسائل و سابهای ایتمال) ،ناازین) ویژگ)ها و به عبارت دیگر ،برخال) سالریایههای
اعتقادی و شخصات) است .اعتقاد به وجود خ)اون) و شالناخت صالفات او همچالوو ریاماالت و
ریمانات او ،شناخت صحاح ایکاوهای توکل و دعا در ارتبالاط بالا خال)ا ،توجاله باله ویژگ)هالای
ناپای)اری و یحل ابتمء بودو دناا ،اعتقاد به یعاد و پای)اری خرت و کافر اله) و بالاور باله تقال)س
ازدواج و خانواده ،برخ) از یهمترین سریایههای اعتقادی به شمار ی)رون) که به دلال تأثار بالر دو
سطح صفات و رفتار ،کلا)یترین و یبنای)ترین داشتۀ انسالاوها در بررالراری روابالط خالانوادگ) و
اجتماع) به شمار ی)رون) .یجموعۀ این عقای) ،زیانۀ شکلگاری شخصات) را ایجاد ی)کنن) کاله
تاب وری رابل ربول) در بحراوها دارد.
بر اساس پژوهشها ،اعتقادات یذهب) و یعنویت با تالاب وری افالرادی کاله در شالرایط بسالاار
سخت ررار ی)گارن) ،همبستگ) یعنادار و یثبت دارد؛ به گونهای که با باال رفالتن سالطح اعتقالادی
افراد ،سازگاری نها با شرایط سخت و تریام و بازسازی خود افالزایش پاال)ا ی)کنال) (یقال) گریال) و
همکاراو ،139۵ ،ص  . 1۵1به طور خاص در یورد یناسبات خانوادگ) ناز ثابت شال)ه اسالت کاله ّ
جالو
یعنوی در خانواده از طریق ارتقالای کافاالت ارتباطالات ،یوجالب افالزایش تالاب وری و یال)یریت
ً
یناسب یشکمت در خانوادهها ی)شود (صالا)ی ،1390 ،ص  . ۶3این نتایج صرفا ینحصر به جایعالۀ
ایراو ناست و در یورد افرادی که جوایع دیگر زن)گ) ی)کنن) هالم یصال)اق دارد .بالرای یثالال ،در
پژوهش) که بر روی زناو ساکن استرالاا انجام ش)ه ،همبستگ) روی یااو یعنویت  /یذهبگرای)
و تاب وری و سمیت رواوشناخت) ثابت ش)ه است (نقوی ،139۴ ،ص . ۲81
در رویکرد اسمی) ،از توصاههای یؤک) این است که افراد در شالرایط ازدواج خالویش ،توجاله
ْ
ویژهای به سطح اعتقادی طرف یقابل داشته باشن) (نک :یالت ّالله) 139۵ ،که نشاو از اهمات و تأثار
سطح اعتقاد در روابط خانوادگ) دارد .باله فریالودۀ رسالول خال)ا (ص «یالؤینترین یالردم کسالان)
هستن) که نسبت به خانواده خود خوش ُخلق بوده و باشتر از همه به ناو لطف و ّ
یحبالت ی)کننال)
و ین باشتر از شما نسبت به خانوادهام یهربانم» (شاخ ّ
یر عایل) 1۴09 ،ق ،ج  ،8ص . ۵07
بالالر ایالالن اسالالاس ،یکالال) از یهارتهالالای الزم بالالرای برخالالورد بالالا یشالالکمت در خالالانواده و
به عبارت دیگر ،افزایش تاب وری افراد و خانوادهها ،تصحاح باورها و تقویت سالطح یعنویالت و
یبان) اعتقادی است (شاخ ّ
یر عایل) 1۴09 ،ق ،ج  ،8ص  338که انسالاو را در درک یصالائب زنال)گ) و
ُ
گذرا بودو نها ،توجه به نتایج اخالروی صالبر بالر یصالائب و تالمش و فعالاالت در راسالتای بهبالود
وضعات خود و دیگراو از بابت «ال)ناا یزرعة االخره» بودو توانمن) ی)سازد.

 .2 .1. 3مالکات اخالقی در سطح صفات

۱۳۹۹
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یجموعه صفات) که شخصات هر فرد به نها ینتسب ی)شود ،تعاانکنن)ۀ نوع برخورد و عملکالرد
او در یورعاتهای یختلف و به ویژه وضعاتهای بحران) اسالت .از سالوی دیگالر ،ایالن صالفات
ً
عم)تا بر ی)ه از یک پایگاه ای)ئولوژیک و فکالریانال) .از ایالنرو ،اهماالت یمکالات اخمرال) در
ً
سطح صفات ،به یلقۀ واسط) بودو نها یااو دو وجه اعتقالادات و رفتارهالا بالازی)گردد و عمال)تا
یحل اصل) بح در یوزۀ اخمراات به شمار ی)رون).
صفات الزم و یهم برای یناسبات یطلوب در خانواده از نگاه اسمم را ی)تالواو در ساله یحالور
بساار کمو که یشتمل بالر یصالادیق یتعال)د اسالت ،دسالتهبن)ی کالرد 1 :سالازش یالا سالازگاری؛
 ۲خوش خلق) و یثبت نگری؛  3یسئولاتشناس) و یسئولاتپذیری.
بساار یحتمل است که افراد در یناسبات خانوادگ) با شرایط غار ینتظره ،یصائب ناخواسالته از
جمله فشارهای ارتصادی و باماری و ناز ویژگ)های خاص) در همسر یا خانواده او روبه رو شون)
که ناازین) صفت «سازش» است .این صفت خود یشتمل بر خلقاات بناادین و یهمال) همچالوو
ّ
صبر ،عفو و گذشت  -تا ی)ی کاله پاسالخ بال)ی را بالا خالوب) دادو (سالوره فصاللت ،یاله  ، 3۴تقالوا یالا
 ۱00خودنگهال)اری در شالرایط خالالاص و عالذرخواه) و عذرپالالذیری اسالت .در روایالالات یتعال)دی بالاله
ارزشمن)ی و اهمات این صفات در روابط خانوادگ) اشاره ش)ه و یت) باله صالبر و سالازش سالاه
(همسر فرعوو که نماد سازش در ب)ترین شرایط یمکن اسالت ،یثالال زده شال)ه اسالت (یجلسال)،
1۴03ق ،ج  ،100ص  . ۲۴7در یۀ  ۴۵سورۀ یبارکۀ بقره ،به انساو توصاه شال)ه کاله از صالبر و نمالاز در
شرایط خطار و ی)یریت خسراوهای) که در ذات زن)گ) انسالاو اسالت اسالتم)اد طلبنال) و در ایالن
راستا یک) از ابزار رطع) ،اظهار نکردو ب)رراری است؛ به گونهای که باله نقالل از ایالام کالاظم (ع ،
1
یصابت برای شخص بردبار یک) و برای شخص ب) ررار ،دو تا است.
«خوش خلق) و یثبتنگری» یحور اساس) دیگری است که یورد تأکا) روایات ررار گرفتاله و
سبک ارتباط) خاص) را به دنبال دارد .این صفت ناز که در سطح یتعالال)تری نسالبت باله صالفت
سازش ررار دارد ،ی)توان) یصادیق یتع)دی در روابط زوجان داشته باشال) .در روایالات ،بالر لالزوم
ب)دهن و فحاش نبودو (یجلس)1۴03 ،ق ،ج  ،7۵ص  ، ۲3۴لجوج و فریادزو و ب)گو نبالودو( ،یجلسال)،
1۴03ق ،ج  ،71ص  ، 1۵1اهل ُبخل و یرص نبودو ،توجه به عاوب خود و وجالوه یثبالت شخصالات
ْ
ْ
ْ « .1ال ُمصابة ل َّ
لصابر و ِای)ة و ِللجازع اثنتاو» (یجلس)1۴03 ،ق ،ج  ،۵7ص . 3۲۶
ِ ِ
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دیگراو و یهرباو بودو ( یت ّالله) ،139۲ ،ص 3۲1۔ 337و توجه به ابعاد یثبالت هالر یشالکل و بحالراو
(ن ج البالغه ،نایه  ۴۵در راستای نزول ریمت اله) بر یک خالانواده و تالأیان هال)ف غالای) ّ
یالودت و
ریمت تأکا) ش)ه است.
صفات یسئولاتشناس) و یسئولاتپذیری ناز در راستای تعه)ی که افراد در خالانواده نسالبت باله
یکدیگر دارن) و تکالاف) که بر عه)ه گرفتهان) ،صفات بساار یهم) به شمار ی)رون) و در یوزههای
ُ
یختلف یال) ،جنس) ،عاطف) و تربات) ی)توانن) ینجر به عملکالردی در راسالتای یسالن یعاشالرت
یتقابل شون) .این صفات زیربنای التزام افراد به رعایت یقوق یکدیگر هستن) .روایات یتعال)دی در
خصالالوص تأکاالال) بالالر رعایالالت یقالالوق یالالکدیگر در خالالانواده رابالالل عرضالاله اسالالت .نمونالاله و کالاله از
ایام صادق(ع نقل ش)ه است« :انساو در خمل بر وردو ناازهای ینزل ،به سه چاالز ناازینال) اسالت،
یت) اگر و چازها با طبع او سازگار نباش) ،یکال) از نهالا یعاشالرت ناکالو اسالت» (یجلسال)1۴03 ،ق،
ج  ،7۵ص . ۲3۶

رفتارهای افراد در یناسبات با یکدیگر ی)توان) شکلهای بساار یتنوع) از ارتباط را خلق کالرده و
به تبعاالت از و ،صالورتهای یتفالاوت) از خالانواده را ایجالاد نماینال) .یهمتالرین یوزههالای بالروز
عملکرد در خانواده ،چهار یوزۀ یناسبات یال) ،عاطف) ،جنس) و تربات)ان) که تالأثارات یتقابالل
بر یکدیگر دارن)؛ به گونهای که عملکرد افراد در یک یوزه ی)توان) در اختمل یا تعال) روابالط در
یوزههای دیگر یؤثر وارع شود.
الف) مناسبات مالی
از وجوه یهم زن)گ) خانوادگ) ،ی)یریت ارتصادی است .ایام صادق (ع

در اینباره ی)فریاین):

یرد برای اداره ینزل و خانواده خود به سه خصلت نااز دارد :یعاشالرت زیبالا و توسالعه

کرونا

 .3 .1 .3مالکات اخالقی در سطح رفتار یا عملکرد

۱0۱
راهبردهای اخالقی خانوادت ایرانی و رویکرد اسالم در مواجهه با بحران

همچنان از یضرت رسول (ص ی)ه است« :برادرم جبرئال ،همواره یرا به رعایت یقوق زناو
سفارش کرد تا و یق)ار که گماو کالردم یالمل ناسالت شالوهری باله همسالر خالود بگویال) :اوه».
همچنان به نقل از یضرت عل) (ع «هر که برای همسرش شرط) کن) ،بای) به و وفالادار باشال)؛
یگر وکه با و شرط ،یمل) را یرام یا یرای) را یمل کن)» (شاخ ّ
یر عایل)1۴09 ،ق ،ج . ۲۴1 ،9

زن)گ) ،همراه با تق)یر و ان)ازهگاری ،و غارت) که یصونات ور باش) (یحم)ی ریشهری،

 ،13۶3ج  ،3ص . 1977

اگر چه تأیان یعاش ،پاسخ به ناازهای اولاه یادی و زیست) فرد و خانواده است ،ایا از اسالتلزایات
ّ
یهم تأیان رایش و اینات زن)گ) به شمار ی)رود .اهمات این ایر تا ی)ی اسالت کاله انسالاو در
روایات توصاه به پسان)از ،دستکم تا یک سال بع) خود شال)ه اسالت .ایالام رضالا (ع فریودنال):
اک سال خود را ذخاره کن) ،پشتش از بار زن)گ) سبک ی)گالردد و سالودهخالاطر
« دی) ورت) خور ِ
ی)شود» .این تأکا) ،ی)توان) اهمات ین)هنگری در ایر ی)یریت ارتصادی خانواده را یاد ور شالود
که همراه با گشادهدست) ،اعت)ال و یسئولاتپذیری نسالبت باله خالانواده  -باله ویالژه در یواجهاله بالا
ّ
بحراوهای غارینتظره  -از راهبردهای ج)ی یفظ اینات و رایش در خانواده به شمار ی)رود.
ب) مناسبات عاطفی
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با این که خانواده ،نهادی است که از زوایای گوناگوو ،ناازین)یها و یسائل) را تجربه ی)کنال) ،بالا
 ۱02توجه به ه)ف غای) و  -که سکوو و یودت و ریمالت اسالت  -بسالتر اصالل) یناسالبات عالاطف)
انساوها به شمار ی)رود؛ به گونهای که یک) از یهمترین ابزار دوام و بقالای و ،یناسالبات عالاطف)
بهانه است و عم)ۀ توصاههای صورت گرفته در روایات یوزۀ خالانواده ،باله اشالکال یختلالف ،باله
ْ
یطلوب اختصاص یافتاله اسالت .در ایالن راسالتا ،در دو
اهمات و چگونگ) بررراری روابط عاطف)
ّ
یحقالق و اسالتحکامبخالش رابطالۀ عالاطف) در
وجه ایجاب) و سلب) ،از یکسو ،به رفتارهالای) کاله ِ
خانواده هستن) ،اشاره ش)ه و از سوی دیگر ،عوایل تخریبگر این رابطه را گوشزد کرده است.
یهمترین شاخصۀ روابط عاطف) یطلوب در خانواده و است که رفتارها باله گونالهای صالورت
گارنالال) کالاله همالاله اعضالالای خالالانواده در برابالالر یالالکدیگر «ایسالالاس ارزشالالمن)ی» را تجربالاله کننالال).
«تکریم شخصات و ایترام یتقابل» یبنای ایجاد چنان ایساس) در افراد خواه) بالود و یهمتالرین
ابزار و روابط کمی) ناکو یا یهارتهای زبان) و عمئم ظاهری و یاالت چهره و ب)و اسالت کاله
در رالبهای گونهگوو همچوو بااو کلمات ّ
یحبت یاز ،سپاسالگزاری ،عالذرخواه) ،همکالاری،
هم)ل) و یرافقت در کنار انجام نقشهای جنسات) (از ربال تأیان یعاش توسط یرد و رسا)گ) به
ایور خانه توسط زو  ،تبسم و تأیا) ،کنترل و ی)یریت ایساسات ینفال) یاننال) خشالم ،خسالتگ)،
یس) ،سوءظن ،زردگ) و … بروز و ظهور دارد.
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در این باره از ایام صادق (ع و پاایبر اکرم (ص نقل ش)ه «بهترین زناو ،بایحبتترین و یهرباوترین
نسبت به شوهراو و فرزن)او خود هستن)» (کلان) ،1۴01 ،ج  ،۵ص  3۲۶و «این گفتۀ یرد به زو خالود کاله
«ین تو را دوست دارم» هرگز از رلب زو باروورفتن) ناست» (کلان) ،1۴01 ،ج  ،۵ص . ۵۶9
همچنان در اهمات و نحوۀ ارتباط عاطف) در خالانواده در یصالادیق سپاسالگزاری ،اسالتفاده از
الفاظ ناکو ،یرافقت و شفقت در برابر لجاجت ،تغافل و تواضع ،عاالبپوشال) ،ب)رراله و اسالتقبال
ّ
همسالالر ،فروخالالوردو خشالالم و … روایالالات چشالالمگاری ارائالاله شالال)ه اسالالت (نالالک :یالالتاللهالال)،139۲ ،
ص 3۲1۔337؛ ایا)ی ،139۴ ،ص 3۵۔  ، ۴۵که نقالش بسالزای) در ارتقالای سالطح تالاب وری خالانواده و
افزایش ظرفات افراد در یواجهه با بحراوهای ی)اخلهگر دارد.
راود یطرحش)ه در ارتباط با یناسالبات عالاطف) ،بالر همالۀ روابالط یتقابالل در خالانواده از رباالل
همسری ،وال)گری ،فرزن)ی و خویشاون)ی یکمفریاست.
ج) مناسبات جنسی

یک) از نقشهای یهم در خانواده ،نقش «وال)گری» است که در چالارچوب یناسالبات ترباتال) در

کرونا

د) مناسبات تربیتی

راهبردهای اخالقی خانوادت ایرانی و رویکرد اسالم در مواجهه با بحران

یک) از کارکردهای اصل) خانواده ،پاسالخ باله ناالاز جنسال) باله عنالواو یالک ناالاز طباعالتبناالاد و
ّ
غار رابل انکار است .این ایر از یکسو ،ی)توان) ابزاری برای تحقق عطوفت و ارتقالای یناسالبات
عاطف) یااو زوجان باش) و از سوی دیگر ،به سبب پاسخگو ی) به نااز طباع) انسالاو ،باله کلاالت
رایش و سکوو او کمک رسان).
یهمترین را) اخمر) در یناسبات جنس) در خانواده «پاسخ به نااز یکدیگر بالا در نظرداشالت
تفاوتها و یطالبات زنانه و یردانه» است .داب ایر جنس)  -باله تفصالال  -در روایالات یتعال)دی
ّ
یورد توجه ررار گرفته است .از این ینظالر ،برخال) از ابالزار تحقالق رضالایت جنسال) در یناسالبات
همسالالراو شالالایل راسالالتگ) ظالالاهری (در دو سالالطح به)اشالالت) و تزئانالال)  ،وفالالاداری ،پاکالال)این) و
جلالالب اعتمالالاد ،رعایالالت اعتالال)ال و پرهاالالز از اس الراف و تنالال)روی ،یراربالالت از خالالود (بالاله فریالالودۀ
ایام رضا (ع  ،برای این که انساو در این کار به شالرافت خالود سالاب نرسالان) و یفالظ ّ
یسالرت و
ِ
نشاط در این رابطه است (نعمت) و کاردوان)1391 ،؛ بهارانچ). 1383 ،
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خانواده ،درخور تأیل و توجه ویالژه اسالت .کالارکرد ترباتال) خالانواده توسالط هالاچ نهالاد دیگالری،
رابل جایگزین) و تفوی ناست؛ هر چن) ایکاو تکمال و تصحاح و توسط نهادهای یوزش) و
فرهنگ) ،گروه همساالو و گروههای دوست) وجود دارد و از همالانرو ،نهالاد خالانواده نخسالتان و
یهمترین کانوو تربات به یساب ی) ی).
«تربات» در دی)گاه اسمم ،فراین)ی است که از پاش از انعقاد نطفه غاز ی)شالود .ایالن فراینال)
از یکسو ،نگاه) به ناازهای یترب) یا فرزن)  -از جمله نااز باله عشالقّ ،
یحبالت ،ایتالرام ،ایناالت،
یهارت ،تجالارب ج)یال) ،تحسالان و تشالویق ،یسئولاتشناسال) ،یسالئولاتپذیری و …  -دارد و
از سوی دیگر ،راود اخمر) و راهبردهای) را در ارتباط با یربال) یالا والال) یطالرح ی)کنال) (بال)ریالا و
همکاراو ،137۵ ،ج 8۶۲ ،۲۔ 8۶3؛ خوشان)ام فاروج) ،1391 ،ص 8۵۔. 9۴
ّ ْ
در این رویکرد« ،یفظ کرایالت ْ
نفالس در فرزنال)» ،از طریالق اظهالار ادب و ایتالرام و یحبالت
یهمترین ابزار ارتباط) در یناسبات تربات) به شمار ی)رود که در چنال)ین یالورد از روایالات بالر و
تأکا) ش)ه است .همچنان در این چارچوب ،رسا)گ) به ایور یادی فرزنال) (نفقاله و اهتمالام باله
تربات دین) ،اجتماع) و عقمن) وی ،یورد توجه رالرار گرفتاله اسالت و البتاله ،در ایالن یسالار  -باله
ّ
 ۱04فریودۀ ایام رضا (ع  -یشقت و زیمت زیادی نهفته است (عطاردی ،13۶7 ،ج  ،1ص . 3
از شاوههای تربات) اسمم ،دعوت به استقایت و بردباری در یواجهه با یشالکمت و سالخت)ها
است و در این راستا ،توصاه ش)ه است که گاه) فرزن)او را به کارهای کم و باش سخت وا داریال)
تا نها در بزرگسال) افرادی صبور و شکابا شون).
این شاوه را ایمانوئل کانت  -فالسوف لمان)  -ناز تجویز کرده و گفته است« :تعلالام و ترباتال)
که با ر)ری سختگاری همراه باش) از تعلام و تربات یبتن) بر انعطالاف و نالریش ،بهتالر و نتاجاله
بخشتر است» (خوشان)ام فاروج) ،1391 ،ص . 93
ّ
بر اساس کلات نظام اسالمم در خصالوص یناسالبات خالانوادگ) ،یرایالل تحقالق راهبردهالای
اصالل)
اخمر) اسمم در خانواده در یواجهه با بحراوهای ایتمال) را ی)تواو شایل جزء یهالم و
ِ
«کسب الزایات یا ویژگ)ها و یهارتهای شخصات) یورد نااز برای اخمقی)اری در خالانواده بالا
یحوریت تهذیب نفس ،دانشافزای) و کسب گالاه) در یالورد ضالرورت و یحتالوای راهبردهالای
ّ
اخمر) در خانواده و ت)بار رفالع یوانالع زیانالهای در تسالهال تحقالق اخمقیال)اری در خالانواده»
دانست .ترکاب این سه جزء که با تمش فردی و برنایههای تربات) ،یوزش) و سااست) ایکاوپذیر
است ،تاب وری خانواده را در برابر بحراوها تضمان ی)کن).

✺

جدول شماره ( :)۱نتایج گام اول تحقیق

راهبردهای اخالقی در مناسبا خانوادگی از دیدگاه اسالم

ٔ
مقوله
اصلی

ٔ
مقوله
فرعی

مالکا اخالقی در سطح عقاید

فلسفی

خانوادگی
فردی

مسئولیتشناسی
و مسئولیتپذیری

مالکا اخالقی در سطح رفتار

مناسبا مالی
مناسبا عاطفی
مناسبا جنسی
مناسبا تربیتی

۱05
کرونا

خوش خلقی

۔ اعتقاد به وجود خ)اون) و شناخت صفات او
۔ درک فلسفۀ رنجها و یصائب دناوی
ُ
۔ توجه به نتایج اخروی صبر
۔ توجه به ویژگ)های ناپای)اری و یحل ابتمء بودو دناا
۔ اعتقاد به یعاد و پای)اری خرت و کافر اله)
۔ باور به تق)س نهاد خانواده
۔ باور به ارزش تمش و صبر برای نگه)اشت و تحکام و
۔ باور به ایکاوهای توکل و دعا در ارتباط با خ)ا و ارتقای خود
۔ باور به ناتوان) ذات) انساو و نااز به دعا برای یواجهه با بحراو
۔ اظهار نکردو ب)رراری  /صبر ،عفو و گذشت  /تقوا  /عذرخواه) و
عذرپذیری
۔ ب)دهن و فحاش نبودو  /لجوج ،فریادزو و ب)گو نبودو
۔ اهل ُبخل و یرص نبودو  /توجه به عاوب خود و وجوه یثبت
شخصات دیگراو
۔ توجه به ابعاد یثبت هر یشکل و بحراو
۔ شناخت یتقابل یقوق و تکالاف اعضای خانواده
۔ التزام به تکالاف با ه)ف یعاشرت ناکو در خانواده
۔ ین)هنگری در ایر ی)یریت ارتصادی خانواده
۔ گشادهدست) و اعت)ال
۔ وجه ای ابی :استفاده از الفاظ ناکو ،تکریم شخصات ،ایترام یتقابل
۔ وجه سلبی :فروخوردو خشم ،تغافل و تواضع ،عاب پوش) و …
۔ پاسخ به نااز یکدیگر با در نظرداشت تفاوتها و یطالبات زنانه و
یردانه
۔ راستگ) ظاهری (در دو سطح به)اشت) و تزیان)
۔ ایراز ناازهای یترب) یا فرزن)
۔ توجه به راود اخمر) و دانش) یرب) یا وال)

راهبردهای اخالقی خانوادت ایرانی و رویکرد اسالم در مواجهه با بحران

مالکا اخالقی در سطح صفا

سازش

پرتکرارترین مضامین

 .2 .3مسائل و راهبردهای اخالقی خانوادۀ ایرانی در مواجهه با بحران کرونا

۱06

یشارکتکنن)گاو در تحقاق یاضر ،در پاسخ به سؤاالت) همچوو «بالا چاله یسالائل و یشالکمت) در
خانواده در دورۀ ررنطاۀ خانگ) و غاز بحراو کرونا روبه رو ش)ی)؟» « ،یا افالراد یختلالف در خالانواده
شما یشکمت یتفاوت) را تجربه کردن)؟» « ،یا یسائل) بود کاله باله عقاال)ۀ شالما ینحصالر باله دوراو
ررنطانه باش) و بحراو کرونا عایل به وجود ورن)ۀ و باشال)؟»« ،چگوناله ارال)ام باله یالل و یال)یریت
یشکمت پاش ی)ه کردی)؟»« ،چه اخمراات و ابزارهالای) در یال)یریت ایالن یسالائل و گالذراو دورۀ
ررنطانه به شما کمالک ی)کالرد؟» و « یالا از یسالائل و راهبردهالای دیگالر خانوادههالا ،خویشالاون)او،
دوستاو ،همسایهها و… اطمع داری)؟» به بااو یهمتالرین یشالکمت و دغ)غالهها و ناالز راهبردهالای
ُ
خانواده در یواجهه با بحراو کرونا پرداختن) که یورد ک)گذاری و تحلال ررار گرفت.
ینظور از «یسالائل» در ایالن سالؤاالت ،یجموعالۀ یشالکمت و دغ)غالههای نوپ)یال) خالانواده
به واسطۀ رخ)اد بحراو کرونا است.
بر اساس یافتههای این یریله از تحقاق ،برخ) از نتایج کل) و اولاه که ردپای یضایان یربوط
به نها در اغلب یصایبهها دی)ه ی)ش) ،عبارتن) از:
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۔ به اذعاو تمای) یشارکتکنن)گاو ،ررنطانۀ خانگ) و یت) کموتر از و ،بحراو کرونا ،یوجالب هالر
دو دسته اتفارات خوب و ب) در یورد فرد ،خانواده و جایعه ش) .به عبالارت دیگالر ،ایالن بحالراو در
ً
کنار ایجاد فرصتهای ناب و ب)ب)یل برای با هم بودو و بعضا تجربۀ لذتهای ج)یال) ،خطالرات
و سابهای) را تحمال کرد .یت) این گزاره از سوی افرادی کاله خالود یالا اطرافاانشالاو باله بامالاری
ّ
کوی)  19یبتم ش)ه بودن) ،یطرح ش) .افزایش سطح درک و تحقالق یالواردی همچالوو «انسالجام
اجتماع) ،هم)ل) ،توجه به سهگانۀ «خالود ،خال)ا و یالر » ،یساسالاتهای به)اشالت) ،یصالرف
فضالالای یجالالازی ،توجالاله بالاله سالالالمن)او و بالاله طالالور کلالال) یفهالالوم و یریلالالۀ سالالالمن)ی ،تجربالالۀ
ی)رسه در خانه 1و ثار خوب و ب) و و …» در گفتههای یشارکتکنن)گاو تأکا) ش)ه است.
۔ دو ویژگ) «غارینتظره بودو» و «یواجهه با یر » ،اصل)ترین خصایص بحالراو کرونالا بالر شالمرده
ش) که تحوالت یهم) در ابعاد یعنوی ،رواوشناخت) ،شخصات) و ارتباط) در پ) داشته است.
یسائل و به ویژه راهبردهای یطرح ش)ه از سوی یشارکتکنن)گاو ،وابسته باله ّ
یتغارهالای زیانالهای

یتع)دی همچوو جنسات ،سن ،وضعات تأهل ،تحصامت ،وضعات ارتصادی و نوع شالغل،
1. home schooling

✺

اعتقالادی نهالا یتفالاوت اسالت .نحالوۀ
تع)اد و سن فرزن)او ،یحل زن)گ) ،نوع یسکن و سطح
ِ
تأثارگذاری هر یک از این ّ
یتغارها ،در ادایه ،در رون) تحلال یافتهها یورد توجه ررار ی)گارد.
۔ بسااری از راهبردهای اخمر) خانواده و ناز تحوالت صورتگرفته در یناسبات در دورۀ ررنطانالۀ
خانگ) ،وابسته به وضعات ربل) خانواده و نوع روابط در و ی)باش) .به عبالارت دیگالر ،نسالبت
بساار روشن و یستحکم) بان داشتهها یالا سالریایههای یالادی ،اخمرال) ،عالاطف) و ارتبالاط)
خانواده با یازاو تاب وری و شاوۀ یواجهۀ و با بحراو وجود دارد .از این یافتۀ تحقاق ی)تواو باله
نتاجهای در خصوص دوگانۀ کل) «خانواده و بحراو» اشاره کالرد .ایالن نکتاله کاله هالر چاله یالک
خانواده ظرفاتهای پاشان) گستردهتر و یتنوعتری داشته باش) ،تواو افزووتری بالرای یقابلاله بالا
بحراوهای ایتمال) خواه) داشت.
۔ وضعات رواوشناخت) و جسم) یادراو شاغل  -که در دورۀ ررنطانه فرصت باشتری بالرای بالودو
در خانه و با فرزن)او داشتن)  -بهبود یافته بود و همگ) نها اذعاو داشتن) که ایساس رضالایت و
رایش باشتری را در این دوره تجربه کردن).
۔ خانوادههای) که از یشارکت یرداو در ایور خانه ،یراربت از کودکالاو و یال)یریت ایالور یوزشال)
فرزن)او بهرهین) بودن) ،ایساس رضایت ،رایش و صمامات باشتری را گزارش کردن).

 .1 .2 .3مسائل خانوادۀ ایرانی در دورۀ قرنطینۀ خانگی

اگر چه تفاوتها در یسائل تجربه شال)ه در خالانواده در دورۀ ررنطاناله ،باله دلاالل تالأثار ّ
یتغارهالای
زیانهای ،رابل توجه و یهم هستن) ،ایا اشتراکات در یسائل ،افزووتر است .به طور کلال) ،یسالائل
را در چن) دستۀ کمو  -به ترتاب یازاو تأکا)  -یعطوف به به)اشت و سمیت ،یوزش ،ارتصالاد،
همزیست) ،فراغت و تفریح ،ی)تواو صورتبن)ی کرد:

کرونا

عاطف) ،ایور یوزش) فرزن)او ،یصرف ،فراغت و سمیت خانواده دارد؛ به گونهای که یالادر ِاو بالا
تحصامت باالتر ،انعطاف ،یساسات و خمرات باالتری را در یواجهه با شرایط سخت از خالود
نشاو دادن).

راهبردهای اخالقی خانوادت ایرانی و رویکرد اسالم در مواجهه با بحران

۔ بهرغم کاهش وجه یناسک) در ایور یذهب)  -به علت بسالته شال)و یسالاج) و یرمهالا  -اغلالب
یشارکتکنن)گاو ،اذعاو داشتن) که از نظر یعنوی ،باروری درون) و خلالوت بالا خالود و خال)ای
خود ارتقا و تعال) افزووتری را در دورۀ ررنطانه تجربه کردن).
۔ بر اساس دادههای این تحقاقّ ،
یتغار تحصامت یادراو ،تالأثار رابالل تالوجه) بالر یال)یریت روابالط

۱07

الف) بهداشت و سالمت
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به دلال طباعت بحر ِاو پاش یال)ه کاله نالوع) بامالاری پانال)یاک اسالت ،نخسالتان یسالئله افالراد و
خانوادهها و به ویژه یادراو ،به یوزۀ سمیت بازی)گردد .هر دو وضعات جسم) و رواوشالناخت)
افراد  -به ویژه یتمرکز بر گروههای پرخطر در خانواده ،یثل بامالاراو و سالالمن)او  -در ایالن بحالراو
یورد ته)ی) ررار گرفت .اغلب یشارکتکنن)گاو در نخسالتان یواجهاله بالا سالؤاالت یطالر شال)ه از
وافر خود در یوزۀ سمیت صحبت کردنال) و ایالن ایالر را نخسالتان دغ)غاله خالود در دورۀ
نگران) ِ
ّ
ررنطانه برشمردن) .ش)ت این نگران) سبب بروز تغاارات چشمگاری در خانوادهها شال) و برخال)
ً
یناسالالبات را کالالایم دگرگالالوو کالالرد و دو طاالالف یتضالالاد از روابالالط در ایالالن راسالالتا شالالکل گرفالالت.
در خانوادههای) با سریایۀ عاطف) و ارتباط) غن)تر ،ایساس هم)ل) و توجه به یکدیگر افالزایش
یافالالت؛ بالاله گونالالهای کالاله یتالال) بهانالالهای شالال) ب الرای عشالالقورزی بالال)پرواتالالر .بالاله گفتالالۀ یکالال) از
یشارکتکنن)گاو« ،از کرونا یمنونم .چوو فرصت) به ین داد که هر روز به بهانۀ چک کردو دیالای
ب)و عزیزانم ،دستم را روی پاشان) نها ررار ب)هم .این کار یس عماق دوسالت داشالتن را در یالن
زن)ه ی)کرد .یک یریله بود برای رش) عاطف) ین» (دختر  ۲9سالهّ ،
یجرد .
ً
۱08
در نقطۀ یقابل ،به بهانۀ پاشگاری از باماری و باله دلاالل سالنخهای رفتالاری طردکننال)ه ،بعضالا
ّ
شکافهای عماق و به تبع و زخمهای روان) ج)ی بر پاکرۀ افراد و خانواده ایجاد ش) .باله اذعالاو
یک) از یشارکتکنن)گاو« ،همسرم که از ربل این باماری هم خودخواه بود ،به بهانالۀ پاشالاگری از
کرونا خال) ب)تر ش) .برای خودش یک رسمت از خانه را تعاان کرده بود و ی)گفت :هالاچ کالس
ّ
یس تحقاالر و
به ین نزدیک نشود؛ به گونه ْای که سه یاه پااپ) هاچ رابطۀ عاطف)ای با یا ن)اشتِ .
تنهای) عجاب) را در این ی)ت تجربه کردم» (خانم  3۶ساله ،یتأهل ،با سه فرزن) .
یک) از یسائل پارایون) یوزۀ سمیت ،اختمف نظرهای پاش ی)ه نسبت باله یساسالاتهای
به)اشت) افراد در خانواده بالود کاله گالاه  -باله دلاالل همزیسالت) نزدیالک افالراد در خالانواده  -سالبب
ً
درگاریهای ش)ی) بوده است .در گفتههای یشارکتکنن)گاو ،شکایت رایاو عم)تا از یساسالات
باش از ان)ازۀ همسرانشاو در به)اشالت و برخال) توهانهالای صالورتگرفته در البالمی تالذکرات
به)اشت) بود و در سوی یقابل ،ع)های از زناو ناز ع)م کفایالت توجاله یالرداو خالانواده باله اصالول
به)اشت) را یهمترین دغ)غه و یشکل خود در دورۀ ررنطانه برشمردن).
ّ
ْ
به طور خاص ،وضعات سالمن)او از دغ)غههای ج)ی افالراد بالود .ابهالام بالان تنهالا گذاشالتن
سالمن)او و رسا)گ) به نها در شرایط) که دعوت به ررنطانه و فاصلهگذاری  -به ویالژه نسالبت باله
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ارشار پرخطر  -صورت ی)گرفت ،جزء یهمترین یضایان ب)ست ی)ه بود .افراد از این کاله نارالل
باماری به وال)ین پار خود باشن) ،واهمه داشتن) و از سوی دیگر ،سمیت روانال) نهالا را باله دلاالل
تنهای) ،یس ترس از یر  ،تحقار و طرد ش)گ)  -به ویژه با برگزار نش)و یراسمهای دی) و بازدی)
نوروز  -دچار خ)شه ی)دانستن) .به اعتقاد برخال) ،تصالمامگاری بالرای یواجهاله بالا ایالن یسالئله،
سختترین بخش ررنطانه برای نها بوده است.

ب) آموزش فرزندان

۱0۹
کرونا
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پس از دغ)غالههای به)اشالت) ،بالاالترین وزو گفتالهها باله یسالائل یوزشال) کودکالاو و نوجوانالاو
اختصاص دارد .یت) در گفتههای افراد یشارکتکنن)ه ّ
یجرد ناز بح یوزش کودکاو و بارانال)از
و بر خانواده و بهویژه یادراو ،از یهمترین یسائل دورۀ ررنطانه به شمار ی)ه است.
ّ
ایر یوزش یجازی ،چن) یاشاۀ ج)ی داشت که فراتالر از اصالل و ،ایالن یواشال) یوجبالات
سخت) و درگاری برخ) خانوادههای یتأهل به ویژه با چن) فرزن) در یال تحصال را فالراهم کالرده،
تأثار بر دیگر یناسبات در خانواده را در پ) دارد .از جمله 1 :ع)م دسترس) برخال) خانوادههالا باله
گوش)های هوشمن) و یناسب؛  ۲اطمعات ناکاف) و یا نادرست والال)ین از یبایال یوزشال)؛
 3زیمت هماهنگ کردو و جلب رضایت کودکاو و نوجواناو به همراه) بالا تال)ریس یجالازی؛
 ۴فق)او فضای یناسب در خانه برای شرکت در کمسهای یجازی و بهالره بالردو از تال)ریسهای
یجازی؛  ۵یسئولات سنگان یادراو در فراین) یوزش یجالازی کاله نقشهالای چن)گانالۀ «یالادر/
یعلم /یشاور /ناظم» را بر نها تحمال کرد.
به گفتۀ برخ) یشارکتکنن)گاو« ،راض) کردو دو پسرم که یکال) سالال ششالم و دیگالری سالال
سوم است به این که پای لبتاب یا تلویزیوو بنشان) و درس بخواننال) ،بسالاار نفالسگاالر اسالت و
یت) چن) بار در این ی)ت یجبور ش)م تنباه ب)ن) انجام ب)هم .ین یا پ)رشاو هر ک)ام کاله درگاالر
باشام را نق)ر کمفه ی)کنن) که به سمت خشونت ی)رویم .چازی که پاش از این خال) کم بالود
یاال ش)ه رویه تربات)یاو» (خانم  39ساله ،یتأهل ،بالا دو فرزنال) « ،فرزنال)انم کاله یکال) دختالر
 1۴ساله و دیگری پسر  9ساله است ،به یوزش نمین تن نم)دهن) .یشاجرۀ بانماو به خصوص
با دخترم سر این یوضوع زیاد ش)ه است .دخترم در این ی)ت بارها به ین و یادرش گفته دسالت از
سرم برداری)» ( رای  ۴۵ساله ،یتأهل با سه فرزن) .

ج) اقتصاد خانواده

۱۳۹۹
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
زمستان۱۳۹6
شماره | | ۳۹پاییز
علمی ۔

در دورۀ ررنطانهّ ،
یتغار ارتصاد خانواده ناز در رایش و اینات روان) افالراد و کلاالت خالانواده تالأثارات
ّ
ج)ی داشته است .افرادی که یشاغل پروژهای و روزیزد داشالتن) ،همچالوو ارشالار راننال)ه ،کالارگراو،
سرویس ی)ارس ،ی)یر یه)ها و خانهبازیها و … ،به ویژه در غاز ررنطاناله کاله هاچگوناله پاشبانال)
رطع) در یورد وضعات پاش رو وجود ن)اشت ،دچار به همریختگ) عصب) و اضالطراب و تالرس از
ِ
ین)ه ش)ه بودن) و پس از و ،با یشکمت اساس) ارتصادی یواجه ش)ن) .یتال) برخال) از ارشالار بالا
تحصامت عال) دچار چنان یضاقهای ش)ه بودن).
به گفتۀ یک) از یشارکتکنن)گاو« ،یا یهمترین یسئلهیاو یسئله یال) بود .ین دکتری علالوم
اجتماع) هستم و همسرم ارش) دارد .یک سال است کاله عروسال) کالردهایم و وام و رسالطهای
خال) زیادی داریم .چوو هر دوی یالا کاریالاو پالروژهای و یالورت) بالود در دورۀ تعطاالل شال)و
دانشگاهها و … باکار ش)یم و یت) برخ) پروژههای ربل)ام کنسل ش) .طوری ش) کاله بعضال)
روزها برای خری) یایجتاج و خوراک روزانهیاو دچار یشکل ی)ش)یم .دورۀ خال) سخت) بود.
یمایت) از طرف خانوادههایماو هم ن)اشتام .به همسرم فشالار روانال) زیالادتری وارد ی)شال)»
( ۱۱0خانم  33ساله ،یتأهل ،ب)وو فرزن) .
ّ
بح ارتصاد خانواده ،باش از تمای) اعضاء ،فشارهای ج)ی بر یرداو وارد کرد و برخال) از
این افراد دچار یملههای عصب) و افزایش خشونت در فضای خانواده بودن) .در یقابل ،ع)های
که دارای پسان)از کاف) و ناز یشاغل دولت) بودن) ،بالهرغم انجالام دورکالاری در ایالام ررنطاناله،
رضایت باشتری را از این دوره گزارش کردن) و برخ) در این راستا اذعاو داشتن) «ین و همسرم
یاضر بودیم چن)ین ساعت در خانه دورکاری کنام ،ول) از نظر ارتصادی به چالش برنخوریم.
ین یعلم هستم و در خانه دورکاری انجام ی)دادم .یت) بخاطر وجود بچهها خال) از کارهایم
ً
را بای) شب تا صبح انجام ی)دادم و وارعا تحت فشار بودم ،ول) همالانکاله یالک یقالوق ثابالت
داشتم و ایساس نگران) نسبت به یخارج و کرایه خانه و … ن)اشتم ،تحملم را نسبت به شرایط
باال ی)برد» (خانم  ۴0ساله ،یتأهل ،با  ۴فرزن) .

د) همزیستی ،فراغت و تفریح

یک) از یسائل یورد تأکا) اغلب یشارکتکنن)گاو ،ی)یریت فراغت و به ویژه نسبت به کودکالاو و
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نوجواناو در دورۀ ررنطانه است .افزایش یصرف فضای یجازی و رسانه و ع)م ایکاو کنتالرل هماله
ّ
جانبۀ وال)ین بر این یصرف ،از نگران)هالای جال)ی یالادراو در یالورد فرزنال)او نوجوانشالاو بالود؛
به گونهای که دچار چالش «رهای) /کنترل» ش)ن) و هر دو سوی این ار)ایات را یوجب خ)شه باله
اینات روان) فرزن) و بروز اختمالت) در یناسبات خانوادگ) ی)دانن).
افزایش فشار بر یادراو در ی)یریت فراغت خانواده ،یضمون) اسالت کاله بارهالا در یصالایبهها
ّ
تکرار ش)ه است .به اذعاو یک) از یصایبهشون)هها« ،یادراو و بعضال) پال)راو باله شال)ت درگاالر
ایجاد تفریحات سالم برای فرزن)او هستن) .این فراغت و پاش هالم بالودو از یالک طالرف فرصالت
ِ
است که کارهای ج)ی) یثل ساخت کاردست) ،پخت کاالک و نالاو ،کتالاب خوانال)و و بازیهالای
گروه) را تجربه کنام ،ایا از طرف دیگر ،فشار زیادی را بر خانمهای خاناله تحماالل کالرد؛ چالوو
دیگر نه ی)تواو رستوراو رفالت ،ناله پالارک و شالهربازی ،ناله خریال) و ناله کمسهالای ی)رساله یالا
ُ
ُ
فوق برنایه .خلق بچهها تنگ است و غر یازنن) .تلویزیوو هم برنایههای تکالراری دارد .یالا اخبالار
کرونای) پخش ی)کن) .خمصه ،سرگرم کردو و ی)یریت اخمق و رفتالار بچالهها در ایالن فراغالت
خال) سخت بود» ( رای  ۲8ساله ،یتأهل ،با دو فرزن) « ،نظالم خالواب و باال)اری و تفالریح و…
هاچ چازی سر جایش ناست .زن)گاماو تب)یل ش)ه به جمعه بساار طوالن) که ایکاو برنایهریزی
برای ی)یریت بچهها را از یا گرفته است» (خانم  31ساله ،یتأهل ،با دو فرزن) .
ّ
همچنان دو یسئله ج)ی «تکفرزنال)ی و یشالکل سالرگرم کالردو او» و ناالز «یسالکن کوچالک و
پارتمالالان)» در یالال)یریت فعالاالالت کودکالالاو در ینالالزل بالاله صالالورت شالالبانهروزی ،یالالورد تأکاالال)
یشالالارکتکنن)گاو رالالرار گرفالالت .بالاله اذعالالاو یکالال) از نهالالا« ،تصالالور کناالال) در پارتمالالاو  80یتالالری بالالا
دیوارهای کاغذی [به یعنای رفت و ی) ص)ا بان پارتماوها] که بالاالی سالر پارتمالاو یالک خالانواده
سالمن) ررار دارد با دو بچه  8و  ۴ساله چطور ی)تواو دورۀ ررنطانه را یال)یریت کالرد! همسالایههایماو
بارها به یا به دلال شلوغ) بچهها تذکر دادن) و یا هاچ کاری که هم همسایه را اذیت نکن) هم بچاله را
سرگرم کن) ،نم)توانستام انجام دهام .یت) در بازیهای نشسته هم بچهها با فریاد بازی ی)کردنال) و
همان سبب بسااری اختمفات و یشاجرهها ش)» ( رای  39ساله ،یتأهل ،با دو فرزن) .
در عان یال که یسائل پارایوو فراغت و تفریح ،برای بسااری از خانوادهها و به ویالژه نهالا کاله
خود را یلزم به ع)م استفاده از ابزاری همچوو یاهواره و شالبکههای اجتمالاع) ی)دانسالتن) ،یالک
یسئله سخت بود .برخ) از خانوادههای) که در شرایط خاصال) دوراو ررنطاناله را گذران)نال) ،و را
دورهای طمی) برای با هم بودو و خوش گذران)و خطاب کردن).

 .2 .2 .3راهبردهای اخالقی خانوادۀ ایرانی در دورۀ قرنطینۀ خانگی

برخ) از افراد در یقابل یسائل) که در دورۀ ررنطانه با نها یواجه بودن) ،راهبردهای) بهکار گرفتنال) کاله
به افزایش تاب وری خانواده انجایا)ه و ایساس همزیست) بهانهای را ایجاد کرده بود؛ به گونهای کاله
یت) سریایههای عاطف) و ارتباط) خانواده را در این دوره ارتقا بخشا) .در یقابالل ،عال)های باله دروو
خود فرو رفتن) و به انزوا کشا)ه ش)ن) و نوع) وادادگ) در برابر این بحراو را تجربه کردنال) ،ایالا گالروه
سوی) ناز وجود داشتن) که نوع) یخاصمه و جنگ با شرایط و اعتراا و ب)رراری را نشاو دادن) کاله
به بحران) بزر تر از کرونا ،یعن) افزایش خشونت و تنش در خانواده یبتم ش)ن).
بر اساس یضایان یطرح ش)ه در یصایبهها ،یهمترین راهبردهای اخمر) باله کالار رفتاله توسالط
افرادی که ایساس رضایت و یوفقات از دوراو ررنطانه و یواجهه با بحراو پاش ی)ه را گزارش کردن)،
عبارت است از:
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۔ بازتعریف و بازبان) روابط در نال به نظم ج)ی)ی از یناسبات خانوادگ) در یواجهه با بحراو کرونا؛
۔ خوداصمی) و انعطاف در برابر تغاارات یورد نااز برای ررار گرفتن در نظم ج)ی)؛
۔ ایترام به یساساتها و خلوت دیگری؛
 ۱۱2۔ تمسک به گذشت و عفو در برابر خطاهای ایتمال)؛
ّ
۔ تعریف فعالاتهای ج)ی) و خمرانه برای ی)یریت فراغت در ررنطانه؛ یانن) جمع کردو فرش ینزل
و نصب تور بسکتبال و یاز پانگ پنگ و انجام بازیهالای گروهال) ،برگالزاری یسالابقه کتالاب در
خانه ،تعریف لطافه ،طنز ،خاطرات و داستاوهای جذاب برای یکدیگر ،پخت و پزهالای دسالته
جمع) ،برگزاری یراسمهای یذهب) و جشنهای خانوادگ) و … ؛
۔ استفاده از ظرفات ذکر و دعا برای افزایش صبر و رایش روی)؛
ّ
یس رضایت از خود؛
۔ بهرهگاری از ایکاو یطالعه و انجام کارهای عقبافتاده برای افزایش ِ
۔ استفاده از ایکاوهای فضای یجازی و رسانه در ارتباط گرفتن بالا فضالای باالروو از خاناله و افالزایش
ستانۀ تحمل دوراو ررنطانه؛
۔ ی)یریت یصرف و ار)ام به صرفهجوی) هر چه باشتر و توضاح شرایط برای کودکاو در همراه کالردو
ناو برای افزایش یوفقات وال)ین در این ار)ایات؛
۔ انجام فعالاتهای انساودوستانه و جهادی [که ینجر به افزایش یس رضایت از خود بوده است]
۔ تمش برای کنترل وضعات به)اشت) خانواده و صحبت و تعایل با یکدیگر بالرای رسالا)و باله یالک
تفاهم اخمر) در این رابطه؛
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۔ رسا)گ) به وضعات یال) ،جسم) و روان) سالمن)او خانواده در کنار رعایت راود به)اشت)؛
۔ ای)ادخواه) از یعلماو و یشاوراو ی)رسه  -به شکل یجازی  -برای ارتقای سطح یوزش فرزن)او؛
۔ ایجاد شرایط) همچوو «ررنطانۀ دستهجمع)» و «زن)گ) در فضای روستای) و یسکن یناسب» در
یواجهه با یسئله همزیست) ،فراغت و تفریح.
بنا بر یضایان یطرح ش)ه در یصایبهها ،دو ّ
یتغار «یحل و فضالای زنال)گ)» و «یاالزاو و گسالترۀ

۱۱۳
کرونا
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ارتباطات در دوراو ررنطانه» ،تأثارات چشمگاری بر درک افراد از این دوره داشتهان) .برخ) از افراد
اذعاو داشتن) که با شروع ررنطانه ،به شهر خود رفتن) و نجا همراه با خالواهراو و بالرادراو و پال)ر و
یادر خود ،دورۀ ررنطانه را به صالورت دسالتهجمعال) تجرباله کردنال) ،یعنال) ایالن افالراد در فضالای)
یشخص یانن) ساختمان) با چن) وای) که همگ) افراد شنا بودن) و تنها یک نفر برای خریال)ها از
ینزل خارج ی) ش) ،ررار داشتن) .همچنان افرادی که در روستا یا یسالاکن ویمیال) سالاکن بودنال)
ابراز رضایت خاطر بساار باالتری داشتن)؛ زیرا این یالت ،ایکاو بازی و تحالرک افالراد در فضالای
زاد را با یفظ اینات خاطر ،فراهم ی)کن) .این ربال افراد اذعاو داشتن) که این دوره یوجب بهبالود
رش) عاطف) ،شناخت) و یرکت) فرزن)انشاو ش)ه ،سالمن)او خانواده دچار تنهای) و غالم نبودنال) و
ّ
زنال)گ) پالاش از
روزیالره
خودشاو در ارتباط با نزدیکاو ،نوع) سرخوش) و رهای) از دغ)غالههای
ِ
اس بسالاار کالوچک) کاله در پارتمالاو داشالتن)
شاکر وجود تالر ِ
ررنطانه را تجربه کردن) .یت) برخ) ِ
بودن) و اذعاو داشتن) که در این تراس به گلکاری پرداختن) و در بهبود رویااله خالانواده و افالزایش
تاب وری نها بساار یؤثر بوده است.
به نظر ی)رس) راهبردهای خانودۀ ایران) را در دو دسته «راهبردهای ناظر به اینات» و «راهبردهای
ناظر به لذت» ی)تواو صورتبن)ی کرد .کنار هم رالرار دادو راهبردهالای یطالرح شال)ه در پاسالخ باله
یسائل) که خانواده درگار نها بوده ،نشاو ی)ده) که خانوادۀ ایران) برای یال)یریت وضالعات خالود و
تمش برای ثبات و رایش ،غایت «اینات» در ابعاد یختلف جسم) ،روانال) ،اطمعالات) (ذهنال) ،
ّ
ارتصادی و یعنوی را دنبال کرده است .در این راستا برای تحققبخشال) باله ایالن غایالت ،از یکسالو،
ناازین) اتخاذ راهبردهای اخمر) در ساله سالطح عقایال) ،صالفات و رفتالار اسالت و از سالوی دیگالر،
تحت تأثار نهادهای اجتماع) ،همچوو رسانه ،یوزش و پرورش ،ت)ابار سااست) در ِاعمال ررنطانه و
جبراو یا کاهش سطح خسارات جسم) و روان) در یواجهه با بحراو کرونا ی)باش) .از سوی دیگالر،
به ویژه در خانوادهها با داشتن کودک و نوجواو ،راهبردهای یبتن) بر لذت برای داشتن فراغت پرشالور
دنبال ش)ه است .نتاجه و که همافزای) سه ضلع ویژگ)های فردی ،عملکرد نهادی و ت)ابار سااست)

ی)توان) باالترین یازاو تاب وری خانواده در یقابله با بحراوها را تضمان نمای).
جدول شماره ( :)2نتایج گام دوم تحقیق

مسائل خانوادت ایرانی در مواجهه با بحران کرونا و راهبردهای ارتقای تابآوری
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ٔ
مقوله
فرعی

مضامین برجسته

بهداشت و
سالمت

۔ شالالکلگاری دو طاالالف یتضالالاد از روابالالط :در خانوادههالالای) بالالا سالالریایۀ
عاطف) و ارتباط) غن)تر ،ایساس هم)ل) و توجه به یکدیگر افالزایش
یافت.
۔ در نقطۀ یقابل ،به بهانۀ پاشگاری از باماری ،به دلال سنخهای رفتالاری
ً
ّ
طردکنن)ه ،بعضا شکافهای عماق و به تبع و زخمهای روان) جال)ی
بر پاکرۀ افراد و خانواده ایجاد ش).

آموزش

۔ یسائل یربوط به یوزش یجازی با یحوریت ع)م دسترس) همگاو باله
ایکانات نرم افزاری ،دانش) ،اخمر) و رفتاری الزم.

مسائل
اقتصاد

همزیستی،
فاراغات
و تفریح

۔ ع)م رطعات و پاشبان)ناپذیری ین)ه ،یهمترین یسئله ارتصادی بالوده کاله
سبب به همریختگ) عصب) و اضطراب و ترس از ین)ه ش)ه است.
۔ دو طاف یختلالف در یسالئله ارتصالادی گالزارش شال) :طاالف یشالاغل
ان)از کاف) که یت) برخ) با تحصالامت
پروژهای و روزیزد و ب)وو ّپس ِ
عال) را دچار یضالاقۀ جال)ی کالرده بالود .در یقابالل ،عال)های کاله دارای
پسان)از کاف) و ناز یشاغل دولت) بودن) ،بهرغم انجام دورکالاری در ایالام
ررنطانه ،رضایت باشتری از این دوره گزارش کردن).
۔ صعوبت ی)یریت فراغت کودکاو
۔ چالش «رهای) /کنترل» در یواجهۀ وال)ین با نوجواناو
۔ افزایش فشار نقش یادری
۔ چالش یساکن کوچک و پارتمان)
۔ چالش تکفرزن)ی و تنهای)

✺

ٔ
مقوله
اصلی

ٔ
مقوله
فرعی

مضامین برجسته

راهبردهای خانوادت ایرانی
در راستای ارتقای تابآوری در مواجهه با بحران کرونا

۔ بازتعریف و بازبان) روابط در نال به نظم ج)ی)ی از یناسالبات خالانوادگ)
در یواجهه با بحراو کرونا
۔ گذشت و عفو در برابر خطاهای ایتمال)
۔ تمش برای کنترل وضعات به)اشت) خانواده
راهبردهای ۔ رسا)گ) به وضعات یال) ،جسم) و روان) سالمن)او خالانواده در کنالار
ناظر به امنیت رعایت راود به)اشت)
۔ ای)ادخواه) از یعلماو و یشاوراو ی)رسه -به صورت یجالازی  -بالرای
ارتقای ی)یریت ایور یوزش) فرزن)او
۔ استفاده از ظرفات ذکر و دعا برای افزایش صبر و رایش رویال) و غلباله
بر ترس پاشبان)ناپذیری وضعات

بحراوها بستر بروز دو سوی از اخمراات (پست و یتعال) هستن) .در یواجهه با بحر ِاو کرونا ناالز
ُ
به طور عان) چنان افت و خازی در عرصههای یختلف اجتماع) ،یال)یریت کالمو بحالراو (نالک:
ایم)ی جشفقان) 1399 ،و یوزۀ انضمای) یناسبات فردی و خانوادگ) دی)ه ش) .بر اساس نتایج ایالن
تحقاق ،در عرصۀ خانواده ناالز از یکسالو ،افالزایش همال)ل) و صالمامات و بازان)یشال) یثبالت در
خصوص روابط و یواجهه با یسائل نوپ)ی) گالزارش شال) و از سالوی دیگالر ،افالزایش اختمفالات،
ظهور یخف)کاریهای گذشته و کاهش انسجام خانواده را در پ) داشت.
شواه) ،نشانگر و است که زناو ،یرداو ،کودکاو ،سالالمن)او و جوانالاو  -باله لحالاظ پالذیرش
عوارا ناش) از بمیا و راهبردهای ی)یریت خود و یواجهه با بحراو  -با یکدیگر تفالاوت دارنال).

کرونا

 .4نتیجهگیری و پیشنهادات
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راهبردهای
ناظر به لذ

ّ
۔ تعریف فعالاتهای ج)ی) و خمرانه برای ی)یریت فراغت
۔ یطالعه و استفاده از ایکاوهای فضای یجازی و رسانه
۔ انجام فعالاتهای انساودوستانه و جهادی
۔ ایجاد شرایط) همچوو «ررنطانۀ دسالتهجمعال)» و «زنال)گ) در فضالای
روستای) و یسکن یناسب»

۱۳۹۹
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
زمستان۱۳۹6
شماره | | ۳۹پاییز
علمی ۔

این یوضوع ،به سبب یجموعه عوایل و تفاوتهای زیستشناخت) و اجتماع) یااو افراد اسالت و
فهم این تفاوتها در یواجهه با بحراو ضرورت دارد .بر اساس تحقاالق یاضالر ،پالذیرش تفالاوت
های یکدیگر و ایترام به نهالا ،صالبر و سالازش و ارتبالاط کمیال) یطلالوب و ارال)ام باله طرایال)
فعالاتهای علم) و تفریح) خانوادگ) در ینزل ،یهمترین سالاز و کارهالای اخمرال) یواجهاله بالا
بحراو کرونا در خانواده به شمار ی)رون) .در این راستا دو بالال علالم و یعنویالت ( گالاه) و تقالوا
ی)توانن) تأثار بسزای) در افزایش تاب وری و کاهش سابپذیری خانواده و افراد ،داشالته باشالن).
همچنان ت)ابار و ار)ایات یاکمات در کمک باله خالانواده در جبالراو نقالائص یالال) ،یوزشال) و
اخمر) ی)توان) تأثارات شایان) بر جای گذارد.
ْ
ّ
برخ) ّ
یتغارهای زیانهای ناز بر یواجهۀ افراد و خانوادهها با این بحراو تأثار داشتن)؛ یتغارهای)
چوو جنسات ،نوع شغل سرپرست خانوار و وضالعات ارتصالادی ،تحصالامت و گالاه) افالراد،
وضعات تأهل و تع)اد فرزن)اوِ ،سن ،درگاری یستقام یا غاریستقام با باماری کرونا ،نوع و انال)ازۀ
یسکن ،نحوۀ تعایل با خویشاون)او ،شرایط اشتغال افراد و … .
یهمترین یسائل تجربه ش)ه در خانوادهها در ایام ررنطانه باله چهالار یالوزۀ سالمیت ،فراغالت،
 ۱۱6یوزش و ارتصاد باز ی)گردد و همگرای) رابل توجه) بان راهبردهای به کالار گرفتاله شال)ه توسالط
خانوادههای با تاب وری باال در یواجهه با بحراو و توصاههای دین اسمم به افراد بالرای یناسالبات
خانوادگ) دی)ه ی)شود .یسالکن فالراخ ،رالرار گالرفتن در یلقالۀ خویشالاون)او در یالالت ررنطانالۀ
دستهجمع) ،همزیست) با طباعت ،نزدیک) به وال)ین ،پسانال)از و ارتصالاد کالمیشالکل ،سالواد و
سطح اطمعات یادراو ،برنایههای یعنوی و یشارکت یرداو در ایور خانواده و تعایل با فرزنال)او،
برخ) از یهمترین راهبردهای عملاالات) خانوادههالا در ایالن دوره باله یسالاب ی) ینال) .بالر اسالاس
تجارب گزارش ش)ه ،خانوادۀ هستهای در یواجهه بالا چنالان بحراوهالای) باله طالور رابالل تالوجه)
کار ی)ی کمتری نسبت به خانوادۀ گسترده دارد.
هماوگونه که به تفصال یطرح ش) ،بر اساس یوزههای اسمی)« ،خانواده» نهادی اسالت کاله
یبتن) بر رواع) و یوزههای اخمر) خاص) در سطوح اعتقادات ،صفات و رفتارها بنالا شال)ه و باله
پشتوانۀ این یوارد است که ی)توان) ایور خود را سایاو ده) و بالا یال)ارل) از سالاب از بحراوهالا
گذر نمای) .این یوزهها بر گسترۀ وساع) از یناسبات ارتصادی ،عاطف) ،تربات) و … یالاکمانال).
یراجعه به دادههای یا)ان) در این تحقاق نشاو داد کاله خانوادههالای) کاله سالریایههای بالاالتری از
جهات اعتقادی ،عاطف) و دانشال)  -باله ویالژه بالا وجالود یالادراو تحصالالکرده  -دارنال) ،واکالنش
ِ
به یراتب رویتر و بسن)هتری در یواجهه با بحالراو بالروز یال)دهنال) .ایالن نتاجاله نشالاو یال)دهال)

✺

پاادهسازی یوزههای اسمم در تربات فردی و روابط خالانوادگ) ی)توانال) باله افالزایش تالاب وری
خانواده باانجای) و ی)یریت بحراو در ذیل یاکمات اسمی) را تسهال نمای).
بستر اجرای بسااری از پاشنهادات و راهبردهای اخمر) به خانواده از دریچۀ سااستگالذاری،
یعن) ار)ایات یاکمات در این راستا ی)گذرد .از اینرو ،در کنار راهبردها و گاه)های فالردی در
یواجهه با بحراو که اهمات بساار دارد ،سالازوکارهالای نهالادی و سالاختاری کاله توسالط سااسالت
گذاری کمو ِاعمال ی)شود ناز تأثارگذار است.
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پایاونایه کارشناس) ارش) ،رشته الهاات و یعارف اسمی) ،دانشگاه یکام سبزواری.
دورانت ،ویل . 1371( .لیات رلسفه( .ترجمه :عباس زریاب  .تهراو :انتشارات یوزش انقمب اسمی).
دهقان) ساناچ ،یریم السادات . 139۲( .نقاش ا االن گه هواراو زوجاس و اکثس آن را هضاای
زناشای  .پایاونایه کارشناس) ارش) ،رشته یطالعات زناو ،دانشگاه الزهرا.
سایان) ،سالاایک؛ جوکالار ،بهالرام؛ صالحراگرد ،نالرگس . 138۶( .تالاب وری ،سالمیت روانال) و
رضایتمن)ی از زن)گ) .مجله هوانپاشک و هوان گاا رالسگ ای ان۲90 ، 3( 13 ،۔ .۲9۵
سپهرخوی ،باتا . 1381( .ر ها لاامل مؤث ر گهوغرای  .پایالاونایاله کارشناسال) ارشال) ،رشالته
ادباات ،دانشگاه شها) بهشت).
شجاع) ،ایاریحم) و فرشته ابوالحسالن) ناالارک) . 1390( .اخالمق پزشالک) و بحالراو .رصالگامه
ا الن و اهیخ پاشک ۲7 ، ۶( 4 ،۔ .38
صا)ی ،یحم) سجاد؛ پالورابراهام ،تقال ؛ بارریالاو ،فاطماله؛ ینصالور ،الدو . 1390( .رابطاله بالان
یعنویت خانواده با تاب وری و با واسطهگری کافات ارتباط در خانواده .مجله هوشنا و ما ل
نا هوانشگا ت ۶3 . ۵( 2 ،۔.79
طباطبای) ،سا) یحم) یسان (عمیه طباطبای) 1۴17( .ق  .المساان ر فسس الق آن .رم :یوسسة
النشر االسمی).
عالمزاده نوری ،یحم) . 1387( .انساو ،تربات و رواوشناس) اخمق .پرا واز 13 ،۲39 ،۔.۲8
عشق) عرار) ،یهتاب؛ سلامان) ،اشرف . 1398( .راهبردهای پاشگاری از سابهای خانوادگ) و
اجتماع) بر اساس ساره اخمر) ،رفتاری و اجتماع) یعصویان (ع با تطباالق بالر یالات رالر و.
رصلگامه گانش انتظام م کا ۴۵ ،۲7 ،۔ .7۴
ّ
عطاردی ،عزیزالله . 13۶7( .مسگ امام هضا (ع  .یشه) :یؤتمر العالم) االیام رضا (ع .
فاروزیهر ،یحم) یه)ی . 1390( .رویکردهای دسالتهبنال)ی یسالائل اخمرال) .رصالگامه ا االن،
1۲0 ، ۴(1۔.89
کایکار ،یه)یس . 138۲( .جنسات و سمیت در بمیالای طباعال) (سالازیاو جهالان) به)اشالت .

✺

رصلگامه هرا اجتمال ۲79 ، 11( 3 ،۔ .۲90
کلان) ،یحم) بن یعقوب1۴01( .ق  .الکار  ،باروت :دارالمعارف.
یجلس) ،یحم) بارر (عمیه یجلس) 1۴03( .ق  .رحاهاسنااه ،باروت :دار ِیااء التراث العرب .
یحم)ی ریشهری ،یحم) . 13۶3( .مساان الحکمه ،رم :دفتر تبلاغات اسمی).
یه)وی کن) ،یحم)رضا . 1371( .نقطهنا آغاز گه ا الن لمل  ،تهراو :دفتر نشر فرهنگ اسمی).
نظری ،یصطف) . 139۴( .اا آزمان پایبگ ره ا الن ااالم گه انااگ و ر هاا هارطاه آن
را هضای زناشای  ،پایاونایه کارشناس) ارش) ،رشته علوم تربات) ،جایعة المصطف) العالماه.
نعمت) پارعل) ،دل را؛ کاردوان) ،رایله؛ وکال) ،یه)ی . 1390( .یمزیه تکالاف زوجان و اخمق
ی)اری در خانواده در ینابع اسمی) .مطالعات هانب گ زنان۲11 ،1۴ ،۔.۲۵3
نقوی ،اعظم . 139۴( .یطالعه کاف) ارتباط یعنویتگرای) و تاب وری از نگاه زناو ایرانال) سالاکن
یلبورو (استرالاا  .مجله هوانپاشک و هوانشگاا رالسگ ای ان۲81 . ۴( 21 ،۔.۲9۶
یاسم) ،یحم)تق) و همکاراو . 1390( .ومای نا اجتمال ۔ هوان گه رالیاا و واااگغ غس مت قباه،
تهراو :وزارت به)اشت ،دریاو و یوزش پزشک) ،دفتر سمیت روان) ،اجتماع) و اعتااد.
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