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الگوی نظر ی مداخله «انعطاف  -نفوذناپذیر ی» در خانواده
درمانگر ی سیستمی معنوی برا ی مدیر یت

مرزهای خانواده بر اساس حدیث «العز یزة»
عباس پسندیده

مسعود جانبزرگی

مسعود آذربایجانی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی الگوی نظری مدیریت ورودی سیستم خانواده بهر اسها

1
2
3

منهابع

اسهههالمی اسهههت .روش پهههژوهش در اعتبهههار سهههنجی روایهههات ،دسهههتورالعمل اعتبهههار منهههابع

دارالحدیث بوده و در بررسی متن ،با رویکرد توصیفی -تحلیلهی ،از روش عمهومی فههم ،و

رو ش پیشرفته (شامل تجزیه و تحلیهل محتهوایی ،و روش تحلیهل متهون متقابهل) اسهتفاده
شههده اسههت .یافتههه پههژوهش آن اسههت کههه متههون حههدیثی بهها در،ههه اعتبههار عههالی ،مههدل

«منعط

 -نفوذناپذیر» را برای تعامهل نهاظر بهه شهخص ثالهث و تنظهیم رفتهار در برابهر ورود

عوامل بیرونی معرفی میکند .نتیجه پزوهش آنکه با استفاده از این مهدل نظهری مهیتهوان

به طراحی مداخله در سطوح مختل

آموزش ،پیشگیری و درمان برای مهدیریت ورودی

خانواده اقدا و انسجا نظا خانواده را ارتقا داد.

کلیدد واژههدا :خههانواده درمهانی ،خههانوادهدرمهانگههری سیسهتمی معنههوی ،مرزههای خههانواده،

اسال  ،حدیث العزیزه.

بیان مسأله
امههروزه خههانوادهدرمههانگههران یهها مشههاوران خههانواده هههم بههه سههاختار خههانواده (چگههونگی تنظههیم
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 .1دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث.
 .2استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

تو،هه دارنههد و هههم بهه فراینههدههها (شهیوههههایی کههه خهانواده در خههالل زمههان رشهد ،سههازگار یهها تغییههر

میکند) 4.آنها خانواده را به عنهوان سیسهتمی در نظهر مهیگیرنهد کهه زنهده و در حهال پیشهرفت،
ّ
پیچیده ،پایدار 5،و یک شبکر علی از ارتباط بین بخشهایی است که در کل و،هود بهزرطتهری
را از ،مهع فههردی اعضههای خههانواده بهها هههم تشههکیل مهیدهنههد .ایههن سیسههتم خههود بخشههی از یههک

نظا بزرطتر خانوادگی یا ا،تماعی است.

روانشناس ان عالقه به دیدن خانواده به عنوان یک سیستم را به نظهرات گریگهوری بیتسهون

6

برمیگردانند .او اظهار داشت که خانواده به مثابه یهک سیسهتم فرمهانگهری 7عمهل مهیکنهد .در
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رواب و سلسله مرا تب ،سازماندهی ،چگونگی بقا و حفظ خود در یک مقطع عرضهی از زمهان)

علم فرمانگری  -که ابتدا برای مهارت ناخدای کشتی استفاده شده است  -ناخدا با استفاده

از بازخورد 8دریافتی حتی وقتی باد از مقابل کشتی بوزد ،کشتی را بهه ،لهو ههدایت مهیکنهد .بهر
ایههن اسهها  ،انتظههار مههیرود خههانواده بههه عنههوان یههک سیسههتم ،حتههی زمههانی کههه دچههار مشههکل
میشود ،همواره با تدبیر اعضای خانواده بتواند به اهداف خود نزدیکتر شده و سطح تعامهل را

در خانواده باال ببرد .بنا بر این ،زمانی می گویم یک خانواده بیمار است که تعامل اعضها کهنش
خانواده را مختل کرده ،از تأمین اهداف دور شوند.
تحول رواندرمانگریهای حسا

به فرهنب 9،ایجاب میکند درمهانهها بهیش از پهیش بهه

سههوی همههاهنگی فرهنگههی حرکههت کننههد .مشههاوران آ گههاه بههه مسههاهل فرهنگههی بههه ایههن موضههوع
هشیار هستند که خهانواده نهه تنهها از ،ر یهان درمهان و مشهاوره اثهر مهیپهذیرد ،بلکهه از فیلترههای

فرهنگههی (ارزشههها  ،بازخوردههها ،تشههریفات و مراسههم ،باورههها و اعمههال مههذهبی) خههود نیههز متههأثر

هستند.

10

خانوادهدرمانگران با تو،ه به نگرش سیستمی بهه وقهایع خهانواده بها دیهد علیهت خطهی نگهاه

نمیکنند ،بلکه آنها وقایع خانواده را با دید علیت چرخشی یا علیهت حلقهوی مهینگرنهد 11.بهر

این اسا  ،با بروز مشکل در یک عضو ،کهل کهنشوری خهانواده تهأثیر مهیپهذیرد و نمهیتهوان در
4.Family therapy, Goldenberg. I., & et. Al. (2014).
5.durable
)6. Mind and nature, Bateson G.(1979
7.cybernetic system
8. Feedback.
& 9.Systems of Psychotherapy: a Transtheoretical Analysis, Thomson Brooks/cole. Prochaska, J. O.,
Norcross J. C., (2010).
10.Family therapy, Goldenberg. I., & et. Al. (2014).

 .11همان.
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باره یک علت واحد در سیستم سخن به میان آورد.

بر خالف درمانهای فردی که درمانگر بر خهود فهرد تمرکهز دارد ،در خهانوادهدرمهانگهری واحهد

اولیهه درمهان رابطهر اعضها یهها سیسهتم خههانواده بها یکهدیگر اسههت .در چنهین وضههعیتی ،کمهک بههه
تغییههر خههانواده منجههر بههه ارتقههای عملکههرد اعضههای خههانواده و در نتیجههه ،خههود مرا،عههه کننههده

میشود .وقتی خانواده را به عنوان یک سیستم در نظهر مهیگیهریم ،یعنهی کلهی فراتهر از مجموعهه

اعضا در مد نظر است.

ایههن نظهها ا،تمههاعی ،مجموعهههای از قواعههد و اصههول را ابههداع کههرده و بههرای اعضههای خههود

نقشهای گوناگونی را تعیین میکنند .رابطه اعضای این خرده فرهنهب ،رابطهه عمیه و چنهد
الیه است که بیشتر بر اسا

تاریخچه مشتر  ،ادرا هها و فهر

را،ع به ،هان و اهداف مشتر بنا نهاده شده است.

ههای مشهتر و درونهی شهده

بسههیاری از نظر یهههپههردازان و محققههان در زمینههه خههانواده ،نگههاه سیسههتمی بههه خههانواده را در

مشاوره پذیرفته و گسترش دادهاند (از،مله ،مینوچین ،بوهن و  .)...وقتهی خهانواده را بهه عنهوان

ی ههک سیس ههتم م ههیپ ههذیریم ،تم ههامی اس ههتلزا ه ههای مر ب ههوط ب ههه ی ههک سیس ههتم را در ب ههاره خ ههانواده

پذیرفتهایم؛ مانند این که هر سیستمی گرایش به بسته بودن یا انسهجا دارد .ایهن بسهته بهودن یها
انسجا مو،بات تمایزیافتگی و هویت یک خانواده را از خانواده اصلی فهراهم مهیآورد .بهدون

ای ههن تمایز ی ههافتگی امک ههان م ههدیریت نظ هها خ ههانواده ض ههعی

م ههیش ههود؛ چ ههرا ک ههه متغیره ههای

ناخواسههته ای همههواره مناسههبات ایههن نظهها را تحههت تههأثیر قههرار مههیدهههد .یههک سیسههتم خههانواده
نسبت به ورودیها و خرو،ی های خود حسا

است .در درون این سیستم فرایند ارتباطها و

تعاملهای درونی همه به شکل چرخشی بر تمامی سیسهتم تهأثیر مهیگهذارد .بها نگهاه سیسهتمی
تمامی ا،زا دارای هدفی واحد ،هر چند کنشی متفاوت ،هستند و انسهجا خهانواده مههمتهرین
مکههانیز ابقههای آن تلقههی مههیشههود .بههوهن 12یکههی از پدیههدههههای نظهها خههانواده را روابه مثلثههی یهها

مثلههثههها 13در خههانواده مههیدانههد .بههه نظههر او رواب ه مثلثههی ابتههدا بههرای ثبههات و کههاهش تههنش در
ً
دو طرفهه تشهکیل مههیشهود؛ ههر چنههد در نظها خهانواده الزامهها چنهین نیسهت و ممکههن اسهت ایههن
مثلث به مشکل اصلی رواب زو،ین تبدیل شود .رابطه مثلثی در خانواده از همهان ابتهدا قابهل

شناسایی است؛ به طور مثال ،و،ود یک فرزند حتی از قبل از تولهد گهاهی روابه زن و شهوهر را
تحت تأثیر قرار میدهد .از نظر خانوادهدرمانگران مشهور افتادن در رابطه مثلثی ایلب باعهث
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12. Family therapy in clinical practice, Bowen, M. (1985).
13. triangles.

منفههی قههرار مههیگیههرد 15.شههناخت انههواع مثلههثههها از مهههمتههر ین

نفههر سههو مههورد طههرد و یهها احسهها

فعالیتهای خانوادهدرمانگران سیستمی اسهت .یکهی از مههمتهر ین اشهکال ایهن رابطهه مثلثهی
وقتی است که یهک زاو یهه مثلهث بهه روابه خهارج از نظها درونهی خهانواده مر بهوط باشهد .در ایهن

صههورت ،عههالوه بههر تعههامالت درونههی ،مرزهههای خههانواده در معههر
مرزها باعهث مهیشهود نقهشهها بهر اسها

تهدیههد قههرار مههیگیرنههد .و،ههود

مسهؤولیتهها و حقهوق تقسهیم شهوند کهه موضهوع مههم

دیگهری در درون نظهها خههانواده اسههت .ایههن مرزهههای شهرای ارتبههاط بههر اسهها

احتههرا متقابههل را

تسهیل میکند .از نظر پژوهشگران خانواده ،عد انسجا خهانواده یها زو،هین علهت بسهیاری از
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ً
محدودیت عملکرد فرد و خانواده میشود 14.در رابطه مثلثی معموال دو نفر با هم تبانی کهرده و

مشکالت روانشناختی زو،ین و حتی فرزندان آنها است.

یکههی از مهههمتههر ین بخههشهههای یههک سیسههتم مههدیریت ،ورودی آن سیسههتم و نیههز حفاظههت از

ساختار خانواده است .اگر افراد یک خانواده در برابر افراد خارج از خهانواده بهه طهور ییهر اصهولی

نفوذپذیر باشند ،نظا یک خهانواده را بهه خطهر مهیاندازنهد .ایهن پدیهده بهه بهاز و بسهته بهودن یهک
نظا و نیز چگونکی تعامل بر اسا

اطالعات یا رفتارهای ورودی به سیستم دارد.

16

باورها و اعمال معنوی وقتی سرشار از معنا و توان معنادهی باشند ،خانوادهو اعضهای آن را

قههوت میبخشههند و بههه نوب هر خههود ،تجههارب معنههوی مشههتر  ،ایمههان اعضهها را تقو ی هت م هیکنههد؛

هرچند استفاده نادرست و برداشت ناقص از منابع دینی نیز زمینهساز آسیب بر نظا خهانواده

نیههز هسههت کههه ایههن آسههیبههها گههاهی بههه تغییههر نظهها اعتقههادی فههرد مههیانجامههد .پههژوهشههها در

خانواده در یافتهاند که اعمال و باورهای دینی ،کهارکرد سهالم خهانواده را تقو یهت مهیکنهد .نظها

ارزشها و باورهای مشترکی که از حدود تجارب و دانش اعضای خانواده فراتر اسهت ،پهذیرش
بهت ههر خطره هها و فق ههدانهای ا،تنابناپ ههذیر را در زن ههدگی و روابه ه زو،ه هی ،مق ههدور میس ههازد.

17

تقویت رواب خانوادگی بهه وسهیله دیهنداری 18و اسهتفاده از زمینهه دینهی بهرای تغییهر ،اصهالح و

ارتقای کنش های خانوادگی امری الز به نظر میرسد.
الگوی سیستمی بر اسا

سهنتههای علمهی بهه پهژوهشگهران یر بهی نسهبت داده مهیشهود؛

درحالی که نمای خانواده در قرآن کریم و حقوق و نظا دقی آن چنین الگویی را معرفی کهرده
 .14مثلث و مثلثسازی در خانواده و ازدواج.

15. Family therapy in clinical practice, Bowen, M. (1985).
16. Family therapy, Goldenberg. I., & et. Al. (2014).
17. Spiritual Resources in family Therapy, Walsh, F. (2009).
18. Surveying the religious landscope, Gallup, G.H. & Lindsay , D.M.(1999).
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است 19.نه تنها سیستم خانواده ،بلکه زیرنظا های خانواده ،مانند نظا والهدینی و فرزنهدان بها
ههم نیههز مههورد تو،هه بههوده اسههت .وقتههی در قهرآن بههه والههدین دسههتور مهیدهههد در سههاعاتی از روز بههه
فرزنههدان آمههوزش بدهیههد کههه بههدون ا،ههازه وارد اتههاق والههدین نشههوند ،عههالوه بههر ایههنکههه حکایههت از

رواب هماهنب بین فرزندان دارد ،بیانگر و،ود و رسهمیت حهریمهها و مرزههای خهانواده اسهت.

خانواده نمیتواند سیستم یا نظا نداشته باشد و این چنین آموزههایی در باره آن و،ود داشهته
باشد.

اما مسألهای که این،ا و،ود دارد ،این است که متهون دینهی ،چهه تهدبیری بهرای حراسهت از

مرزهههای خههانواده در برابههر دخالههتهههای بیرونههی اندیشههیده اسههت؟ آیهها مههیتههوان از متههون دینههی

برنامهای برای ،لوگیری از تأثیر مخرب دخالت های بیرونهی بهه دسهت آورد؟ ایهن مقالهه در پهی
بررسههی ایههن موضههوع در منههابع اسههالمی اسههت .در متههون حههدیثی بههرای بهتههرین همسههر از تعبیههر
َ
َ
ن
ن
َّ َ ُ
َّ َ ُ
«ال َعز ی َز ُة فی ع نهل َها ،الذلیل َم َع َب نعل َها» و برای بدترین همسر ،از تعبیر «الذلیل فی ع نهل َها ،ال َعز یه َز ُة
َمه َهع َب نعل َههها» اسههتفاده شههده اسههت .ایههن مههتن کههه آن را حههدیث «العز یههزة» مههینههامیم ،مر بههوط بههه
مههدیریت مرزههها در برابههر دخالههت هههای بیرونههی اسههت .بایههد دیههد ایههن مههتن در چههه منههابعی آمههده

است؟ و از چه اعتباری برخوردار است؟ مفاد این روایت چیست؟ و چه مدلی را برای مسهأله

بیان شده اراهه میکند؟

روش
ایهن مقالهه در پهی تبیهین مههدل نظهری برآمهده از متهون دینههی اسهت .بهه همهین ،هههت از روش

توصیفی-تحلیلی استفاده میشود .در تحلیل متون دینی ،نخسهت روش معرفهی شهده توسه

مسعودی در کتاب روش فهم حدیث ،و طباطبایی در کتاب منط فهم حدیث مهورد اسهتفاده

ق ههرار م ههی گی ههرد .مراح ههل ای ههن روش عبارتن ههد از :تش ههکیل خ ههانواده ح ههدیث ،اطمین ههان از ص ههدور

حدیث ،تعیین اعتبار حدیث ،فهم مفردات ،ترکیبات .بدین منظور ،تمهامی نقهلههای مر بهوط

به این موضوع، ،معآوری میشوند (خانواده حدیث) و اطمینهان نسهبت بهه صهدور آن بررسهی
مهیشهود و در،هه اعتبهار آن ،بهر اسها
منبع (بر اسا

بررسهی ههای ر،هالی (بها اسهتفاده از برنامهه نهور) ،و بررسهی

،دول اعتبار دارالحدیث) صورت مهیگیهرد .مهدل ارزش گهذاری متهون در ایهن

سههند ،دو رکههن اساسههی دارد :در،ههه و رتبههه .بههر ایههن اسهها  ،منههابع بههه سههه در،ههه ال ه  ،ب و ج
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« 19.اثر خانوادهدرمانگری سیستمی معنوی بر رضایت زناشویی و کنشوری خانواده» ،ر.38-9

پههس از آن ،مفههردات مههتن بههر اسهها

روش «ا،تهههادی» یهها «گههوهر معنهها» بررسههی مههیشههود .و در

نهایت ،ترکییهب کهل مهورد بررسهی قهرار مهیگیهرد و معنهای مقبهولی از مهتن بهه دسهت مهیآیهد .در

مرحلههه بعههد ،بههرای یههافتن ابعههاد روانشههناختی آن ،از روش تجز یههه و تحلیههل محتههوایی پسههندیده

اسههتفاده مههیشههود 20.بههر اسهها

ایههن روش ،ا،ههزای مختله

هههر مههتن (بههه لحهها محتههوایی و نههه

ادبیههاتی) مشههخص و کارکردهههای آنههها معلههو مههیشههود .عههالوه بههر ایههن ،از روش بررسههی «متههون

متقابل» نیز استفاده میشود 21که متناسب با روایات مورد بحث این مقاله اسهت 22.توضهیح،

این که برخی متون «موقعیتمحور»ند که از یکسو بیانکننده یهک موقعیهت و از سهوی دیگهر،

الگوی نظری مداخله «انعطاف -نفوذناپذیری» در خانواده

ُ
تقسیم میشوند و هر کدا از آنها نیز در درون خود ،گاه تا نه رتبهه قابلیهت در،ههبنهدی دارنهد.

بیان کننده سبک کنش در آن یا واکنش نسبت به آن هستند .این متون ،گهاه «تهکمهوقعیتی»

و گاه «دوموقعیتی» هستند که در برابر ههم قهرار مهیگیرنهد .متهون دو مهوقعیتی را «موقعیهتههای
متقاب ههل» م ههین ههامیم .موقعی ههته ههای متقاب ههل ،دو (ی هها چن ههد) موقعی ههت هس ههتند ک ههه ن ههوعی ب ههه

هم پیوستگی داشته و ابعاد یا اطراف یک موضوع قرار میگیرند 23.این اقتضا مهیکنهد کهه ایهن
موقعیتها با هم و ناظر به هم مورد تحلیل قرار گیرنهد ،نهه بهه صهورت ،هزی ،هزی .بنها بهر ایهن ،در

ایههن مقالههه از روش پههنج مرحلهههای مسههعودی و طباطبههایی ،روش تجز یههه و تحلیههل محتههوایی و
« .20درآمدی بر روش فههم معهارف روانشهناختی از احادیهث» ،ر 109-88؛ «رسهاله مبهانی و عوامهل شهادکامی در اسهال بها
رویکرد روانشناسی مثبتگرا» ،فصل دو .
 .21ر : .کتاب فقه الحدیث(2روایت خانواده).
 .22بخش مهمی از بررسی و تحلیل متون ،مرهون شناخت مدل متن دینی است .ساختار بیانی متون دینی یکسان نبوده و
از الگوهای متفاوتی پیروی میکند .یکی از آنها الگوی مبتنی بر بیان موقعیت است که آن را الگوی «موقعیهتمحهور»
مینامیم .بر اسا این الگو ،متون دینی موقعیتهای مختل زندگی را مطرح و نسبت به آنها مطلبی بیان میکنند؛
َّ
َ
در پاسهخ بهه ایهن سهاال کهه بهتهرین بنهدگان چهه کسهانی هسهتند ،مهیفرمایهد« :الهذی َن نذا
به عنوان نمونهه ،امها بهاقر
َ ُ
َ
َ ُ
َ َ
َ َ
َ َ ُ
ََ
نَ
َ
ع نح َس ُنوا ناس َت نبش ُروا و نذا ع َساؤ وا ناس َتغف ُروا و نذا ع نع ُطوا شک ُروا و نذا ناب ُتلوا َص َب ُروا و نذا یض ُهبوا یف ُهروا»( .الکهافی ،ج ،2ر،240
ح .)31حضرت در توصی این گروه ،پنج موقعیت را بیان میکند :احسان ،اسایة ،اعطای ،ابتال و یضهب .در بهاره ههر
کدا نیز واکنش و رفتار صحیح آن را بیان میدارد :استبشار ،استغفار ،شکر ،صبر و یفران.
 .23به عنوان نمونه ،در حدیث پاورقی قبل ،موقعیتهای (احسهان و اسهایة) و نیهز (اعطهای و ابهتالی) متقابهل هسهتند؛ بهدین
شکل که احسان و اسایة مربوط به دو نوع رفتار انسان بوده و در تقابل با یکدیگرند ،اعطای و ابتالی نیز مربوط به حواد
و پدیده های زندگی بوده و مقابل یکهدیگر هسهتند .امها موقعیهت یضهب ،تهک مطهرح شهده و مربهوط بهه حالهت انفعهالی
انسان نسبت به یک پدیده ناراحت کننده است .موقعیت مقابل یضب ،فرح و رضایت است که در این حدیث بیان
َّ ن ن
موقعیت سخ و رضایت به صورت متقابل بیان شهدهانهد« :نن َمها ال ُمهام ُن
نشده است .البته در حدیثی از اما باقر
َ
َ
َ
ّالذی ن َذا َرض َی َل نم ُی ندخ نله ر َضهاه فهی ن نث ٍهم و َال َباطهل ،و ن َذا َسهخ َ َل نهم ُی نخر ن،هه َس َهخ ُطه م نهن َق نهول نال َحه ّ  ،و ّالهذی ن َذا َق َهد َر لهمن
ٍ
َ
َ
ُ ن ن ُ ن َ ُ َ َّ ّ َ
الت َعدی نلی َما ل نی َس له ب َح ّ ٍ » (الکافی ،ج ،2ر ،234ح.)13
تخر،ه قدرته نلی
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روش بررسی متون متقابل پسندیده استفاده میکنیم.
جدول :2روش بررسی متن
مراحل

خانواده حدیث
صدور حدیث
اعتبار حدیث
فهم مفردات
ترکیبات
تجزیه و تحلیل محتوایی
تحلیل متون متقابل

کارکرد

،معآوری همه اسناد (متون) مرتب با موضوع تحقی
اطمینان عقالیی از صدور حدیث توس معصومین
تعیین در،ه و میزان اعتبار حدیث در علو اسالمی بر اسا بررسی سند و منبع
دستیابی به معنای تکواژههای مهم و تعیین کننده یا واژههای دشوار متن
دستیابی به معنای کال به عنوان یک کل
تجزیه و تحلیل ا،زای مختل متن (شناسایی  )1مالفههای تشکیل دهنده
معنا و  )2کارکرد هر یک از آنها در ساختار معنا)
کش معنا با لحا تقابل موقعیتهای مطرح شده در متن

یافتهها
بررسیها در باره موضوع مورد بح ث نشان داد از اموری که در متون دینی و در حوزه خانواده

به آن پرداخته شده ،چگونگی تنظیم رواب با مساهلی است کهه از بیهرون وارد سیسهتم خهانواده

میشود .در این باره حدیثی از پیامبر اکر

در چند منبهع نقهل شهده اسهت .مرحهو کلینهی

در کتههاب النکههاح الکههافی ،بههاب چهههار  -کههه بههه عنههوان «خیههر النسههای» نامیههده  -حههدیثی از
حضرت آورده که در آن از فرزندآور بودن ،مهرورزی ،عفی

بهودن ،نفوذناپهذیر بهودن در خهانواده

خ ههود ،انعط ههاف داش ههتن ب هها ش ههوهر ،تب ههرج ب هها ش ههوهر ،در حص ههن ب ههودن نس ههبت ب ههه ییرش ههوهر،

حرفشنوی و مطیع بودن ،و برآوردن خواستههای خلوت او به عنوان و یژگهیههای زن شایسهته
یاد کرده است:

د
دد د
د ن ن ن ّد ْ د ّد
د د
د ْون أ د ْ
َحو دوز دََ دَووا د د اْ ِْو ن دجوواب دَ ْبو دون د ْ
َانو ّ
وِ َ َاووا « اإ ّس خ ْیو دَ
وَّ
ن
وا
و
ن
ک
وح
و
ا
ی
َهّلل
وَّ
ب
ا
ا
ا
ا
اا
ا
د
د
ن دنووائ نک نم َْا دو ناو ن
َة دَ دب َّ دجو نوم دنوو د
وواَ َْاو دوو نا نااَ َْا دِ ابی دب نوومَ َْا دِز ی و دز نَ س أ ْ ال دُوواَ َا ّ الی دلو نوم دنوو د دب ِْ ال دُوواَ ْ ن
ا ا
ا ا
ا
دْ د ْ
َس دص ناس د دل ْیرهَ ّدَایت دت ْن دم ن دَ ْو دا ناَ دا نتفی ن دأ ْن دَ نهَ دا إ دوَ دخ دال دِبا دب د دا ْ دا نوا دنوا نیر یوَّن
د
ز اجُاَ
ا
ا
ا
ا
ّن ا ِ ا
ْ ا د د ْ د ّد
ْ
د
24
د
ن
د
ان دْناَ ا مل ت دب کَ دب ا ّ
َاَج ال».

همچنین وی در باب پنجم همین کتاب  -که به عنهوان «شهرار النسهای» نامیهده  -از امهوری

ماننههد نفوذپههذیر بههودن در خههانواده خههود ،سرسههخت بههودن بهها شههوهر ،نههازابودن ،کینهههورز بههودن،

خوددار نبودن از کار قبیح (بیحیایی) ،تبرج در ییاب شوهر ،در حصن قرار گهرفتن نسهبت بهه
30

 .24الکافی ،ج ،10ر.571

نبودن و اهل بخشش نبودن ،به عنوان ویژگیهای زنان ناشایست یاد کرده است:

ن
د د د نن ن ن د د
دد ن ْ ن
د
د ْن دأ د ْ د د
أ ال أخ اذ نوَک ْم
َهّلل
َهّللَ َوا اْ َِْوا دیاوح «َوا در نفوح ا
َح دوزََ ْون دج اواب ار ْب اون د ْب اوَّ ا
ا
ّد د
ن
د
ّد د ن
ْ د ْ د دن د د د ْ د ْ د ن ْد ن
َسا نواَ َا ایت ال دت دح ّدر نَ ان ْن َ اذوی َِِ
اب اَ دَ اَر ان دنا ائک ْم؟ َا الیلم اس أ الُاَ َاِ از یزَ ن بِ الُاَ َاِ اای
د
د د
د
د د د
اب د ْ دْنا دب ِْ نل دُواَ ْ د
َس دص ن
َة دَ دب َّ دج نم إ دوَ دل د
ْن
واس دن دِ نوا اإوَ دَض دوََ ال دت ْن دوم ن َ ْوا نواَ دا ال نت افیو ن أ ْن دوَ نهَ دا
ا
ا
ْ أ د ْ د
د د د د د ْ ن د د د ّد د ْ ْ ن د د د د ّد ن ّد ْ د ن د ْ ن ن د د ْ ن
حِباَ ال دتا دبل ان ْن نا ن راَ دا ال دتف اب نَ ا نا
اإوَ خال اِبا بِلُا َتنِ اننا کما َتن َاصِبم ن رک ا
د ْ أ 25
ونذا».

شیخ صدوق نیز روایت را به همین شکل در دو باب آمده است 26.مرحو طبرسی نیز فق

الگوی نظری مداخله «انعطاف -نفوذناپذیری» در خانواده

شوهر ،عد حرفشنوی و مطیع نبودن ،برآورده نساختن خواستههای خلوت شوهر ،عذر پهذیر

قسهههمت زنه ههان ناشایسه ههت را در آداب نکه ههاح فصه ههل دو (اصه ههناف النسه ههای و عخالقهه ههن) آورده

است.

27

اما مرحو شیخ طوسی در کتاب النکاح التهذیب ،باب «اختیار االزواج» به نقل از ،ابر بن

عبد ا انصاری به گونهای گزارش میکند که نشان میدهد هر دو نقل مرحهو کلینهی در یهک

واقعه بیان شده است، .الب این که در نقل مرحهو شهیخ طوسهی ،صهحبت از خیهر الر،هال و
ّ
شر الر،ال نیز شهده اسهت 28.فتهال نیشهاوری در روضه الهواعظین نیهز قسهمت مر بهوط بهه زنهان را
(بدون بخش مربوط به مردان) به همین شکل نقل کهرده اسهت 29.ایهن نشهان مهیدههد کهه ایهن

روایههت «وحههدت صههدور» داشههته و توس ه مرحههو کلینههی و برخههی دیگههر ،تقطیههع شههده اسههت.

تفاوت چندان نیز در نقلها به چشم نمیخورد که همین امر وحدت صدور را تقویت میکند.

 .25همان ،ج ،10ر.574
 .26کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،3ر ،389ح 4367و ر  ،391ح.4376
 .27مکار االخالق ،ر.202
َ
َ
ن
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ
ً
ً
ّ ُ َ
َُ
َ َ نَ ّ َ َ َ ن
َ
ن
های َو فضهل َب نعضهه ّن
فذکرنا النس
َ .28ع نن عبی َح نم َزة ،قال َسم نع ُت َ،ابرا األن َصار َّی ُی َحد قال :ک ّنا ُ،لوسا َم َع َر ُسول ا
َ َ ن ن َ َ َ َ َّ ن َ ن َ ُ ُ ن َ ُ َ ن
َ
ََ ُ ن ُ َُ ن َ
ُ
ََ َ
َ
هود ال َهو ُد َود،
 :ع ال عخب ُرک نم؟ فقل َناَ :بلی َیا َر ُسول ا  ،فأخبرنا فقال :نن مهن خیهر نسهاهکم الول
َعلی َب نع ٍ فقال َر ُسول ا
َ
َ
َ
َ
ن َ ّ
ن
َ
َ
َ َ ُ
ّ َ
الذلی َل َ َم َع َب نعل َها ،نال ُم َت َب ّر ََ َ ،م َع َز نوَ ،ها ،نال َح َص َ
َّ
ان َع نن ی نیره التی ت نس َهم ُع ق نول ُهه َو تطیه ُع ع نم َهر ُهَ ،و نذا
الستی َر َة ال َعز ی َز َة فی عهلها
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ن
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ن
َ
َخال ب َها َبذل نت ل ُه َما ع َر َاد م نن َهاَ ،و ل نم َت َبذل ل ُه َت َبذل َّ
الر ُ،ل» ،ث َّم قال :ع ال عخب ُرک نم بش ّر ن َساهک نم؟ قالواَ :بلی ،قال« :ن ّن م نن ش ّهر
ن ُ ََّ َ َ َ َ َ َ نَ َن ُ
َ ن َ ن َ َ َ َ َ َ ن َ ن َ َ ن َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ن َ
ُ َّ َ َ
َ
ن َساهک ُم الذلیل فهی عهلهها ،العز یهزة مهع بعلهها ،العقهیم الحقهود التهی ال تتهورع مهن قبهیح المتبر،ه نذا یهاب عنهها بعلهها،
َ
َ ُ
ن َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ن َ ُ َ ن َ ُ َ َ ُ ُ َ ن َ ُ َ َ َ َ َ َ ن ُ َ َ َ َّ َ ن ٍ ن ُ َ َ ُّ َ َّ
الص نع َب ع نند ُرکوب َهاَ ،و ال
الحصان معه نذا حضر التی ال تسمع قوله و ال تطیع عمره ،و نذا خال بها بعلها تمنعت منه ،تمنع
َ َ َ
ُ َُ ن
َن ُ َ ن ً َ َن َ َن ً ُ َ َ َ َ َ ُ ن ُ
َّ ن َ ن َ ُ ُ َّ
التقه َّی
تق َبل ل ُه ُعذراَ ،و ال تغف ُهر ل ُهه ذنبها» ،ث َّهم قهال :ع فهال عخب ُهرک نم ب َخ نیهر ر َ،هالک نم؟ فقل َنهاَ :بلهی ،قهال؟ «نن مهن خیهر ر،هالکم
ن َ َّ
َ ن
ن
ُ
َ َ َ
َّ َ َّ َ
َّ
َ
ُ َ َ ََ َ ُ ن ُ َ
النق َّیَّ ،
الط َرف نین ،ال َب َّر ب َوالد نیهَ ،و ال ُیلج ُئ ع َیال ُه نلی ی نیهره» ،ث َّهم قهال :ع فهال عخب ُهرک نم بش ّهر ر َ،هالک نم؟
الس نم َح الکف نین ،السلیم
َ
َُ نَ ََ َ َ
َّ َ ن َ ُ َ َ ن َ ُ ن َ َ
َّ ن َ ّ َ ُ ُ ن َ َّ َ ن َ َ ن َ َ ن َ ُ ن َ َ ن َ
فقلنا :بلی؛ قال« :نن مهن شهر ر،هالکم البههات الفهاحش ،اَ کهل وحهده ،المهانع رفهده ُ،الضهارب عهلهه و عبهده ،البخیهل؛
ن َّ
ن ن
َ َ َ
َ
ال ُملج َئ ع َیال ُه نلی ی نیره ،ال َعاق ب َوالد نیه» (تهذیب االحکا  ،ج ،7ر.)400
 .29روض الواعظین ،ر.374
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برای استناد به احادیث ،باید تا حد امکهان ،اعتبهار آنهها را بررسهی کهرد .بررسهی بهه دو گونهه

م ههی توان ههد باش ههد :یک ههی اعتب ههار س ههندی و دیگ ههری اعتب ههار منب ههع .اعتب ههار س ههندی را ب ههر اس هها

کتابهایی که به بررسی سندی پرداختهاند و نیز نر افهزار «درایه النهور» انجها خهواهیم داد .بهر
این بررسی ،هر دو نقل مرحو کلینی در باب خیرالنسای و شرالنسای ،و تکنقل مرحهو

اسا

شیخ طوسی در باب اختیار الزواج  -که هر دو قسمت را در یک حدیث گزارش کهرده  -مسهند

و صحیح اسهت .نقهل مرحهو صهدوق در الفقیهه ،در بهاب خیرالنسهای مسهند و صهحیح ،امها در
باب ّ
شر النسای مرفوع و ضعی استإ مرحو طبرسی ههر دو قسهمت حهدیث را بهدون سهند از
پیامبر اکر

است.

و نیشابوری حدیث را به نقل از ،ابر بهن عبهدا از پیهامبر ا کهر

و امها اعتبههار منبههع ،بههر اسهها

نقهل کهرده

30

دسههتورالعمل اعتبهار منههابع دارالحههدیث بههدین شههرح اسههت:

الک ههافی :اله ه 1/؛ ته ههذیب االحک هها  :اله ه 2/؛ کت ههاب م ههن الیحض ههره الفقی ههه :اله ه 3/؛ مک ههار
االخالق :ب4/؛ روض الواعظین :ج.4/

جدول :3اعتبارسنجی روایات
نقل

الکافی

التهذیب

کتاب من الیحضره الفقیه (باب خیر النسای)
کتاب من الیحضره الفقیه (باب ّ
شر النسای)
مکار االخالق

روض الواعظین

اعتبار سند

اعتبار منبع

مسند  -صحیح

ال

1/

مسند  -صحیح

ال

2/

مسند  -صحیح
مرفوع  -ضعی

بدون سند
بدون سند

ال

ال

توصیف

عالی

3/

عالی

2/

خوب

ب4/
ج4/

عالی

ضعی

خیلی ضعی

بهها تو،ههه بههه اعتبههار بههاالی سههند نقههلهههای کتههابه های الکههافی و التهههذیب و یکههی از دو نقههل

کتاب الفقیه ،ضع

سند دیگر منابع آسیبی وارد نمهیسهازد .بهدین ترتیهب مهیتهوان گفهت کهه

مطلهب نقههل شههده در ایههن موضههوع ،از اعتبههار سهندی بههاالیی برخههوردار اسههت .بههه لحهها منبههع،

بهاالترین اعتبهار مر بهوط بهه الکهافی و پهایینتههرین اعتبهار مر بهوط بهه روضه الهواعظین اسهت .امهها از
ً
آن،ا که همه نقلها تقریبا یکسان هستند ،اعتبار مال  ،اعتبهار کتهاب الکهافی اسهت و بقیهه

نقلها نیز به وسیله اعتبار الکافی تقویت میشوند .بنا بر این ،در مجموع ،روایات مورد اسهتناد
32

 .30منط فهم حدیث ،ر.277

نداشته باشد .با ضهرب اعتبهار سهند در اعتبهار منبهع ،مهیتهوان گفهت کهه ایهن روایهات از اعتبهار

باالیی برخوردار هستند.

پس از این ،نوبت به بررسی متن و کش

و استخراج مطالب نهفته در آن میرسد .حدیث

مورد بحث این مقاله نیز از نوع احادیث موقعیتی با «موقعیتهای متقابل» است .متون دو (یا

چند) موقعیتی ها را باید با هم در نظهر گرفهت و بررسهی نمهود .نکتهه مههم ،ایهن کهه دو (یها چنهد)
موقعیتیها دست کم دو گونه هستند :برخی از آنها بهه صهورت ،داگانهه نیهز معنها مهیدهنهد،
هر چند معنای تا و کامل آنها وقتهی اسهت کهه بها ههم در نظهر گرفتهه شهوند؛ ماننهد نمونههههای
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ایهن مقالهه ،بهاالترین اعتبهار منبهع را نیهز دارنهد؛ هههر چنهد برخهی از آنهها بهه تنههایی اعتبهار بههاالیی

پیشههین .امهها برخههی از آنههها بههه گونهههای هسههتند کههه بههدون دیگههری معنههای درسههتی نخواهنههد

داشت؛ این حدیث از نوع دو است.
بهر اسهها

روش تجز یههه و تحلیهل محتههوایی ،سههخن حضههرت یهک ،ملههه توصههیفی بههوده و دو

بخش کلی دارد :بهترین زنان و بدترین زنان .هر بخش نیز دو قسمت کلهی دارد :یکهی عنهوان و
َ
(خیههر ن َسههاه ُ
کم) و (شههر نسههاهکم)؛ و دیگههری توصههی آن گههروه (الولههود الههودود  ... ،تبههذل
موضههوع

الر،ل) و (الذلیل فی عهلها  ...وال تغفر له ذنبا).

در این روایت دو مورد به صورت موقعیت متقابل و،ود دارد که عبارتند از:

 .1عز یهزة ف هی عهلههها  ،الذلیله مههع بعلههها) در بهتههرین زنههان ،و (الذلیل ه فهی عهلههها العز ی هزة مههع

بعلها) در بدترین زنان.

 .2متبر ،مع زو،ها ،الحصان مع ییره) در بهترین زنان ،و (المتبر ،نذا یاب عنها بعلها

الحصان معه نذا حضر) در بدترین زنان.

آنچه به بحث این مقاله مربوط میشود ،مورد نخست است .این مورد، ،زی مهواردی اسهت

کهه بههدون در نظهر گههرفتن موقعیهت دو  ،معنهها کامهل نیسههت .نکتهه مهههم ،ایهن کههه همهان الگههوی
رفتاری که بد شمرده شده ،عکس همان ،خوب شمرده شده است .این نشان میدههد کهه در

معنهها کههردن ایههن دو فقههره ،بایههد وحههدت رو یههه و همسههانی رعایههت شههود .ایههن مسههأله در ادامههه بههه

خوبی روشن میشود.

در بخش مورد نظر ،چهار کلمه کلیهدی و،هود دارد« :اههل» و «بعهل» کهه نهاظر بهه موقعیهت ،و

«عزیزة» و «ذلیل » که ناظر به واکنش هستند .لغتشناسان واژه «عهل» را به گونههای مختل

و البته در یهک مسهیر معنها کهردهانهد .خلیهل فراهیهدی بهه اسهتعماالت واژه اههل پرداختهه و عههل

الر،ل را به معنای همسر و خارترین افراد نسبت به او ،عهل البیت را به معنهای سهاکنان آن،
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و عهل االسال را به معنای متدینان به آن دانسته است 31.ازهری نیز همهین اسهتعماالت را ذکهر
کرده و عالوه بر آن ،انس را ریشه معنای آن دانسته و استعماالت «عههل الر،هل» و «عههل التقهوی

والمغفرة» و مانند آن را به همین معنا برگردانده است 32.صاحب و ابن فار

و ،وهری 33نیهز

عالوه بر آنچه خلیل ذکر کرده ،برای معنای «اهلی بهودن» از دو واژه «الفهت» و «انهس» اسهتفاده
شههده اسههت .ازدی در معن های اسههتعماالت ایههن واژهَ « ،ع َّهه َهل البه ُ
هدن بههالعالج» را بههه معنههای انههس
َ
َََ
َ
گههرفتن« ،ع َّهههل اله َّهد ُ
وای الجسه َهم» را معن های وف ه و موافقههت ،و «ع ّهل هک ا ُ العافی ه » را بههه معنههای
َ
ف نهاب َع ُثوا
تمکن گرفته است 34.زبیدی اهل را به معنای عشیره و نزدیکان دانسهته و آیهه شهری
َ ً َ
َ ً َ
َحکما م نن ع نهله َو َحکما م نن ع نهلها  35را به همین معنا گرفته است 36.ابن منظور ،ضهمن بیهان
همههه آنچههه ذکههر کههردیم ،شایسههتگی و اسههتحقاق را نیههز بیههان کههرده اسههت 37.طریحههی عههالوه بههر
استحقاق ،تبعیت و ،زی آهین خار بودن را نیز اصافه کرده است.
از آنچه گذشت ،معلو شد که در تعری

38

واژه اهل ،چند کلمه کلیهدی و،هود دارد :انهس و

الفت ،وف و موافقت ،سکونت ،اختصهار ،اسهتحقاق ،تمکهن ،ههمآیینهی و تبعیهت .بهه نظهر

میرسد میتوان ایهن کلمهات کلیهدی را در دو مالفهه «انهس» و «اختصهار» ،مهع کهرد؛ همهان
گونه که مصطفوی چنین کرده است( 39.ر، : .دول شماره)1

جدول شماره  :4مفهومپردازی واژه أهل
لغت

مؤلفهها

األهههل

انس

اختصار

واژههای کلیدی

انس
الفت
وف و موافقت
همآهینی
تبعیت
اختصار

 .31العین ،ج ،4ر.89
 .32تهذیب اللغ  ،ج  ،6ر.220
 .33المحی فی اللغ  ،ج ،4ر64؛ معجم مقاییس اللغ  ،ج ،1ر150؛ الصحاح ،ج ،4ر.1629

 .34کتاب المای ،ج ،1ر.74

34

 .35سوره نسای ،آیه .35
 .36تاج العرو  ،ج14ر.35
 .37لسان العرب ،ج ،11ر.29
 .38مجمع البحرین ،ج ،5ر.314
 .39التحقی  ،ج ،1ر.184

انههس ضههد وحشههت و تنهههایی ،بههه معنههای بهها هههم بههودن و پیونههد عههاطفی داشههتن اسههت کههه

مستلز سازگاری ،همراهی و تبعیت است .اختصار نیز به معنای تعل به چیهزی داشهتن و

از ییههر آن ،ههدا بههودن اسههت کههه اسههتحقاق و تمکههن مههیآورد .بنهها بههر ایههن ،مههراد از اهههل ،کسههانی
هستند که نوعی علقه و پیوند میان آنها برقرار است و اختصار به هم دارنهد .امها در ایهن،ها
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خار
استحقاق
تمکن

به قرینه «بعل»  -که در مقابل عهل قرار دارد  -معلو میگردد که مراد از عهل ،عشیرۀ زن است،
نه شوهر و فرزندان او .در قرآن کریم نیز بهرای خهانواده ههر کهدا از زن و شهوهر ،تعبیهر عههل بهه کهار
َ ً َ
َ ً َ
َ
40
رفته است :ف ناب َع ُثوا َحکما م نن ع نهله َو َحکما م نن ع نهلها .
ً
و اما در باره واژه بعل ،تقریبا همه لغتشناسان گفتهاند که به معنای زوج است؛ امها سهاال
این است که با و،ود واژه زوج ،چرا از بعل نیز اسهتفاده شهده اسهت .پاسهخ در معنهای متفهاوتی

اسههت کههه بعههل دارد و بههه وسههیله آن مههیتههوان بخشههی از ماهیههت مههرد را زنههدگی خههانوادگی روشههن
ساخت .به گفته خلیل ،وقتی به مرد بعل اطالق میشود که عروسی کهرده باشهند .وی یکهی از

کار بردهای بعل را زمین مرتفعهی مهیدانهد کهه ،هز یهک بهار در سهال آب بهاران بهه آن نمهیرسهد.

41

صاحب ،بعل را بهه معنهای زمهین مرتفعهی مهیدانهد کهه آب بهر آن اسهتعالی نهدارد و نیهز بهه نخلهی

مههیگو یههد کههه بههه آبههی کههه از ریشههههههای خههود بههه دسههت مههیآورد ،بسههنده مههیکنههد (اال،تههزای).

42

،هوهری 43و ابههن منظه ور یکهی از کاربردهههای بعههل را رب و صهاحب ،و کههاربرد دیگههر آن را نخلههی
میدانند که به خاطر ریشههایش از آبیاری بهینیهاز اسهت (اسهتغنای)، 44.هوهری مفههو مقابهل

آن را «عههذی» معرفههی مههیکنههد کههه بههه وسههیله آسههمان آبیههاری مههیشههود؛ بههه خههالف بعههل کههه نههه از

آسمان و نه از آبیاری ،سیراب نمیشود .عسکری اصهل کلمهه را «القیها بهاالمر» دانسهته و بیهان
داشته به همین ،هت به نخلی که احتیاج به آبیهاری نهدارد ،بعهل گفتهه مهیشهود 45.رایهب،

 .40سوره نسای ،آیه .35
 .41العین ،ج ،2ر.149
 .42المحی فی اللغ  ،ج ،2ر.58
 .43الصحاح ،ج ،4ر.1635
 .44لسان العرب ،ج ،11ر.57
 .45فروق اللغوی  ،ر.277
 .46مفردات رایب ،ر.135

46
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اسههتعالی را معن ها ی اصههلی دانسههته و بههه همههین مناسههبت ،کههاربرد آن را بههرای شههوهر و نیههز معبههود
تو،به میکند و از آن،ا که پذیرش استعالی همراه با سنگینی است ،معنای ثقهل را و از آن،ها
که فرد حیران و مدهوش همانند نخل خشکزده میشود ،معنهای دهشهت را بهرای بعهل تبیهین

می کند .و اما ابن فار

سه ریشه برای این کلمه بیان میکنهد :صهاحب ،حیهرت و دهشهت ،و

زمین مرتفعی که سالی یکبار بهه آن آب مهیرسهد .بهه نظهر مهیرسهد وی نتوانسهته بهین ایهن امهور

معنای واحدی را به دست آورد 47.مصطفوی قاهم به نفس بودن را معنهای اصهلی مهیدانهد و در
توضیح آن از استعالی و استغنای نیز استفاده و کاربردهای مختل

آن را تبیین میکند.

48

از آنچه گذشت ،به دست آمد کهه در تبیهین معنهای بعهل ،چنهد کلمهه کلیهدی و،هود دارد:
ارتفههاع ،اسههتعالی ،قههاهم ،اسههتغنای ،ا،تههزای ،اکتفههای ،مالههک ،صههاحبّ ،
رب ،ثقههل ،دهشههت و
حیرت .دو معنای اخیر (ثقل و دهشت) ،زی لواز یا آثار بعل هستند ،اما کلیهدواژهههای دیگهر

را میتوان به دو گروه تقسیم کرد :استعالی و استغنای.

جدول شماره  :5مفهومپردازی واژه بعل
لغت

مؤلفهها

استعالی
الب هعههل
استغنای

واژههای کلیدی

استعالی
ارتفاع
قاتم ،قوا
مالک
صاحب
رب
استغنای
ا،تزای
اکتفای

بههه نظههر مههیرسههد بعههل ترکیبههی از بلنههدمرتبگی و بههینیههازی باشههد .معلههو مههیشههود بههه مههردی

مههیتههوان شههوهر اطههالق کههرد کههه دارای ارتفههاع و اسههتعالی باشههد کههه بتوانههد خههانواده را تههدبیر کنههد.
ایههن،اسههت کههه مفهههو بعههل بهها مفهههو قه ّهوا بههودن  -کههه در قههرآن کههریم آمههده اسههت  -ارتبههاط
تنگاتنههب پیههدا مههیکنههد :الر،ههال ّقوامههون علههی النسههای  49.بهها ایههن حههال ،بایههد خههود مسههتقل و

بینیهاز باشهد کهه بتوانهد نیازههای خهانواده را تهأمین کنهد .در ایهن صهورت ،زن مهیتواننهد بهه وی
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 .47معجم مقاییس اللغ  ،ج ،1ر.264
 .48التحقی  ،ج ،1ر.329
 .49سوره نسای ،آیه .34

شده است .در ایهن روایهت ،عز یهز بهودن زن نهزد خهانوادۀ پهدری و ذلیهل بهودن نهزد همسهر ،ویژگهی

تعامل مثبت قلمداد شده اسهت .پرسهش ،ایهن اسهت چگونهه ممکهن اسهت دیهن اسهال کهه بهه
ّ
تکهریم زن سهفارش می کنهد ،ذلههت زن نهزد شهوهرش را الگهوی تعامههل مثبهت بدانهد؟إ همچنههین
ذلیل بودن نزد خانواده پدری و عزیز بودن زن با شوهر منفهی و بهد تلقهی شهده اسهتإ سهاال ایهن

است که چگونه ممکن است پیهامبر خهدا

عز یهز بهودن زن بها شهوهر را منفهی بدانهد؟إ پاسهخ

این پرسشها در بازشناسی معنای یزت و ذلت است.
ّ
ّ
50
خلیههل و صههاحب ،ذل را بههه معنههای انقیههاد دانسههتهانههد، .ههوهری ،ذل را ضههد عه ّهز دانسههته
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تکیه کند.
ّ
ّ
در این روایات و روایات دیگری که در این باره و،ود دارد ،از واژههای عزت و ذلت اسهتفاده

اسههت 51.ابههن فههار آن را بههه معنههای خضههوع و اسههتکانت و لههین معنهها کههرده اسههت .وی یکههی از
ُّ
کاربردهای آن را زمینی میداند که پا خورده و خا آن نهر شهده باشهد 52.رایهب ذل را حهالتی
ّ
مههیدانههد کههه در نتیجههه قهههر و یلبههه (شکسههت  .مقهور یههت) و ذل را حههالتی مههیدانههد کههه بعههد از
ّ
ُّ
صعوبت بدون قهر (لین و نرمی) به دست میآید 53.ابن منظور ذل را به معنای خواری و تذلل

را به معنای خضوع میداند و ذل را ضد صهعوبت و بهه معنهای نرمهی مهیدانهد .و در ادامهه بیهان
ّ
میدارد که هر دو به معنای رف و رحمت به کار میروند .طری مذلل نیز به راهی میگویند که
در اثههر راه رفههتن ،خهها آن نههر و سهههل شههده باشههد 54.مصههطفوی نیههز ریشههه اصههلی را نههاچیزی و
کوچکی در برابر مقا برتر میداند.

55

در مجموع ،چند واژه در معن ای ایهن کلمهه بهه کهار رفتهه اسهت :انقیهاد ،خضهوع ،اسهتکانت،

نرمهی ،سههولت ،خهواری ،ضههد قههر ،رفه و رحمههت .بهه نظهر مههیرسهد ذل دو مالفهه اصههلی دارد:

یکی فروتری و دیگری انعطاف و نرمی .استعمال ذلت وقتی درست اسهت کهه آن مهورد نسهبت
ً
ً
بههه نقطههه مقابههل ،اوال در رتبههه پههایینتههری قههرار داشههته و ثانیهها انعطههاف و نههرمش داشههته باشههد ،نههه
مقاومت .این وضعیت میتواند به تناسب مورد کاربرد ،مثبت؛ مانند :واخفه

 .50العین ،ج ،8ر176؛ المحی فی اللغ  ،ج ،10ر.57
 .51الصحاح ،ج ،4ر.1701
 .52معجم مقاییس اللغ  ،ج ،2ر.345
 .53مفردات رایب ،ر.330
 .54لسان العرب ،ج ،11ر.256
 .55التحقی  ،ج ،3ر.352

لهمها ،نهاح
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الههذل مههن الرحم ه

و یهها منفههی؛ ماننههد :ضههربت علههیهم الذل ه و المسههکن

داشههته باشههد .در

کاربرد مثبت ،فروتری در ،ایی رخ میدهد که ح بوده و فرد ،شایسته آن است؛ اما در کاربرد
ّ
منفی ،ح نبوده و شایستگی آن و،ود ندارد .ذلهت بهه معنهای خهواری بهه ایهن دلیهل اسهت کهه
فهههرد در ،ه ههایی کهههه بایه ههد محکهههم باشه ههد ،از خهههود نرمه ههی نشهههان داده اسه ههت .نرمهههی در چنه ههین

موقعیت هایی سبب نفوذ دیگران و در نتیجه خوار شدن انسان میشود.

به بیان دیگر ،شاید ا ز میان این دو مالفه ،نرمی و نفوذپذیری اولو یهت داشهته باشهد ،امها ایهن

حالهت ،مبنها و پایهه مههیخواههد و مالفهه دیگههر (فروتهری) ،مبنهای آن را تبیهین مههیکنهد .حهال ا گههر
فروتههری منطقههی باشههد ،نرمههی و انعطههاف نیههز صههحیح خواهنههد بههود و ا گههر ییرمنطقههی باشههند،

انعطاف و نفوذپذیری نیز ناصحیح خواهد بود.

جدول شماره :6مفهومپردازی واژه ذلل
لغت

مؤلفهها

فروتری (بیارزشی)

ذلل

نرمی و نفوذپذیری

واژههای کلیدی

خواری
ضد قهر
انعطاف
رف
انقیاد
سهولت
خضوع
رحمت

و اما در باره واژه عزز؛ خلیل ّ
عز را به معنای شدت و سختی معنها کهرده و از کار بردههای ایهن

واژه ،به کم یابی ،دشواری خروج شیر گوسهفند ،و بهارانی کهه زمهین را نهر را سهخت و نفوذناپهذیر
میسازد ،و نیز زمین سخت بدون سنب ،اشاره میکند .وی همچنهین اعت ّهز را بهه تشهرف معنها
کههرده اسههت 56.صههاحب ،عههالوه بههر ایههن مههوارد ،یلبههه و چیرگههی را نیههز ،ههزی معههانی آن دانسههته

اسه هت ، 57.ههوهری ع ههالوه ب ههر م ههوارد ی ههاد ش ههده ،از ق ههدرت و یلب ههه و کرام ههت نی ههز ی ههاد ک ههرده و از
کارکردهای آن به قحطی سخت و دشواری حمل گوسفند نیز اشاره کهرده اسهت 58.ابهن منظهور
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 .56العین ،ج ،1ر.76
 .57المحی فی اللغ  ،ج ،1ر.82
 .58الصحاح ،ج ،3ر.885

یلبههه مههیداننههد  -واژه عههزت را ترکیبههی از رفعههت و منههع مههیداننههد .بههر همههین اسهها  ،برخههی
لغتشناسان ،عزت را حالتی میدانند که مانع مغلوب شدن انسان مهیشهود و انسهان عز یهز را
کسی میدانند که حالت منهع دارد و مغلهوب نمهیشهود 60.برخهی شهعرای عهرب بهرای عقهاب از
61
واژه ّ
عز استفاده کردهاند ،چون در باالی کوه سکونت دارد و دستیافتنی نیست.
از مجموع آنچه گذشت ،به دست آمد که لغتشناسان در تعری

این واژه ،از چنهد کلمهه

محوری استفاده کرده اند :قهر ،یلبه ،شدت ،صالبت ،قوت ،منع ،رفعت ،شرافت و کرامهت.
ً
ایههن مجموعههه را مههیتههوان در دو مالفههه خالصههه کههرد :فراتههری و سرسههختی .عههزت ،اوال از نههوعی
ً
برتههری و ارزشههمندی برخههوردار اسههت ،ثانیهها نسههبت بههه آن سرسههخت و نفوذناپههذیر اسههت .ایههن
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و زبیدی 59،در حالی که همانند دیگر لغتشناسان  -که ماده ّ
عز را به معنای قهوت ،شهدت و

مفهو به حسب موارد کاربرد می توانهد مثبهت یها منفهی باشهد .ا گهر کهاربرد مثبهت داشهته باشهد،
یعنی یک ارزش واقعی و،ود دارد که نسبت به آن مقاو و نفوذناپهذیر اسهت .امها ا گهر کهاربردش

منفی باشد ،یعنی بر سر امهری سرسهخت و نفوذناپهذیر اسهت کهه ارزش واقعهی نیسهت .بهه بیهان
دیگ ههر ،ش ههاید از می ههان ای ههن دو مالف ههه ،سرس ههختی و نفوذناپ ههذیری اولو ی ههت داش ههته باش ههد ،ام هها

سرسختی ،مبنا و پایه میخواهد و مالفه دیگر ،مبنای آن را تبیهین مهیکنهد .حهال ا گهر فراتهری و

ارزش انتخهابشهده ،منط قههی باشهد ،سرسههختی و نفوذناپهذیری نیههز صهحیح خواهنههد بهود و ا گههر
ییرمنطقی باشد ،مقاومت و سرسختی نیز ناصحیح خواهد بود.
جدول شماره  :7مفهومپردازی واژه عزز
مؤلفهها

لغت

فراتری (ارزشمندی)

عزز
سرسختی و
نفوذناپذیری

 .59لسان العرب ،ج ،5ر374؛ ج ،8ر.100
 .60مفردات رایب ،ر.563
 .61لسان العرب ،ج ،5ر.374

واژههای کلیدی

رفعت
شرافت
کرامت
منع
یلبه
شدت
صالبت
قهر
قوت

39

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره اول

اکنون نوبت بررسهی کهل اسهت کهه از روش تجز یهه و تحلیهل و بررسهی متهون متقابهل اسهتفاده

مههی شههود .بخههش مههورد نظههر حههدیث دو قسههمت کلههی دارد کههه در بههاره دو گههروه زنههان شایسههته و
ناشایست است .هر کدا نیز دو قسهمت دارنهد کهه یکهی در بهاره «عههل» و دیگهری در بهاره «بعهل»

است( :العز یزة فی عهلها  ،الذلیل مع بعلها) در بهترین زنهان ،و (الذلیله فهی عهلهها العز یهزة مهع
بعلها) در بدترین زنان .نکته بسیار مهم این است که نوعی یکپارچگی معنایی را بایهد در ایهن
قطعههات در نظ ههر گرف ههت؛ ز ی ههرا ای ههن قطع ههات ،در تقابههل ب هها یک ههدیگر هس ههتند :تقاب ههل شایس ههته و

ناشایسته ،و تقابل عهل و بعل .ضرب این امور در یکدیگر ،چهار ویژگی را به و،هود مهیآورد کهه

هر دو مورد آن یک مدل را بیان میدارد( .ر، : .دول شماره)8
جدول شماره :8موقعیتهای متقابل
خیر النسای
ّ
شر النسای

عهل
العزیزة
الذلیل

بعل
الذلیل
العزیزة

قرینه تقابل اقتضا میکند که این امور چهارگانه را یک مجموعه دید و لذا نمهیتهوان آنهها را

به صورت ،زیرهای معنها کهرد .بهر ایهن اسها  ،ههر کهدا از واژهههای محهوری ایهن روایهت یعنهی
عزیز و ذلیل ،باید معنایی همانند و سازگار در تما قسمتها داشته باشند.

عزیزة در قسمت اول را  -که مربوط به زنان شایسته است  -شهاید بتهوان بهه معنهای رایهج آن

یعنی ار،مندی دانست؛ چون میتوان ار،مندی نزد خانواده را میتوان مثبت دانست .این بها
قواعد عا عزتمندی اسالمی سهازگار اسهت؛ امها همهین معنها را در قسهمت دو  -کهه مر بهوط بهه

زنههان ناشایسههت اسههت  -نمههیتههوان لحهها کههرد؛ چههون نمههیتههوان ار،منههدی نههزد شههوهر را منفههی

دانسههت .ایههن بهها آمههوزه هههایی کههه کرامههت زن نههزد شههوهر را بیههان مههیدارد و نیههز بهها قواعههد عهها

عزتمندی ،ناسازگار است .بنا بر این ،معنای اصلی عهزت یعنهی نفوذناپهذیری در ارزش را بایهد

لحا کرد .بر اسا

ایهن معنها ،زن شایسهته نسهبت بهه خهانوادهاش و زن ناشایسهت نسهبت بهه

همسرش نفوذناپذیر است.

همین مطلب درباره واژه ذلهت نیهز صهادق اسهت؛ ههر چنهد شهاید معنهای رایهج ذلهت ،یعنهی

خههواری در قسههمت دو  -کههه مر بههوط بههه زنههان ناشایسههت اسههت  -صههحیح بههه نظههر برسههد (چههون
40

خواری نزد خانواده ،امهری مطلهوب نیسهت)؛ امها ایهن معنها در قسهمت نخسهت  -کهه مر بهوط بهه

زنان شایسته است  -درست نیست؛ چون خواری نزد شوهر را نمهیتهوان امهری مطلهوب شهمرد.

اسا  ،زن شایسته نسبت به خهانوادهاش نفوذپهذیر و زن ناشایسهت نسهبت بهه همسهرش نهر و

منعط

است.

با تو،ه به آنچه گذشت ،میتوان گفت که این قسمت روایت ،یک مدل رفتاری خار را

معرفی میکنهد؛ مهدل «انعطهاف  -نفوذناپهذیری» بهرای زنهان شایسهته و «سرسهخت  -نفوذپهذیر»
برای زنان ناشایست .بر اسا

این مدل ،رفتهار مطلهوب در برابهر دخالهت بیرونهی ،نفوذناپهذیری

(بسهته) و در برابهر همسهر ،انعطههاف (بهاز) اسهت کههه از یهک سهو بهه پههیشگیهری از ورود و یهرو
داخههل سیسههتم خههانواده و از سههوی دیگههر ،بههه تلطی ه

بههه

رواب ه درون خههانواده منجههر مههیشههود .در
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بنهها بههر ایههن ،ایههن،هها نیههز معنههای اصههلی ذلههل ،یعنههی نرمههی و انعطههاف را بایههد لحهها کههرد .بههر ایههن

مقابل ،رفتار نامطلوب آن است کهه سیسهتم در برابهر دخالهت بیرونهی بهاز و در برابهر همسهر بسهته

باشد .این مدل رفتهاری راه ورود و یهرو
مثبت و منعط

با همسر را میبندد.

بهه درون سیسهتم خهانواده را بهاز مهیگهذارد و راه تعامهل

بحث و نتیجهگیری
از مسایلی کهه روابه همسهران را بهه چهالش می کشهد ،چگهونگی تعامهل یکهی از همسهران ،بها

افراد خارج از خانواده ،به ویژه خانوادۀ اصلی و اولی است .چگونگی تعامل با خهانواده پهدری،
گاه در رابطهر همسهری اثهر می گهذارد .مهراد از تعامهل در ایهن ،ها تعامهل «نهاظر بهه شهخص ثالهث»

است که به مفهو چگونگی رفتار یک طرف ،با خانوادۀ خود در بارۀ همسهر و زنهدگی زناشهویی

اسهت .رابطههر هههر فههرد بهها دیگهران را از دو دیههدگاه میتههوان بررسههی کههرد :گهاه تنههها بههه طههرفین رابطههه

محدود میشود و گاه به فرد سومی نیز مربوط میشود .از ایهن رو ،چنهد گونهه تعامهل دار یهم :گهاه

تعامل ،میان فردی است که شامل رابطر همسران با یکدیگر (رابطر میانهمسهری) و رابطهه ههر
کدا با والدین (رابطر فرزند-والدینی) میشود ،و گاه تعامل ،نهاظر بهه شهخص ثالهث اسهت .در
این نوع تعامل ،رابطر فرد با طرف مقابل و مساهل مطرحشده ،به فرد سومی مربوط است.

به دیگر بیان ،گاه برخی تعامل های ما با هر یک از این دو طرف (همسر یا خانواده) تفکیک

شههده اسههت و چگههونگی رابطههه بهها یههک طههرف ،ارتبههاطی بهها طههرف دیگههر نههدارد و بههر یکههدیگر اثههر
نمی گذارند و الگ وی ارتباط با هر کدا  ،مستقل از دیگری تعری میشودّ .اما گاه تعامهل مها بها
یک طرف ،ناظر به طرف دیگر شکل می گیرد و الگوی ارتباط ،با ّ
تو،ه به ههر دو طهرف ،تعر یه

میشود .در این حالهت ،سهه الگهوی رابطهه و،هود دارد :الگهوی رابطهه بها همسهر ،الگهوی رابطهه بها

والههدین و الگههوی رابط هه بهها همسههر – خههانواده .اکنههون سههخن بههر سههر الگههوی سههو اسههت .در ایههن

41

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره اول

روایت ،چگونگی رابطر خوب فهرد بها خهانوادهاش در حهوزهای کهه بهه همسهرش مر بهوط میشهود،
بیهان شههده اسههت .ایههن موضههوع ،از مسهاهل مهههم در خههانواده و از عوامههل اثرگههذار در رضههامندی و

پایداری خانواده است.

از روایت ،چنین به دست میآید که در الگوی نادرست تعامل ناظر به شهخص ثالهث ،فهرد،

نسبت به همسرش نفودناپذیر ،و در عهین حهال نسهبت بهه خهانوادهاش نفوذپهذیر اسهت .چنهین

وضعیتی نمیتواند تعامل مثبت و سازندهای را برای زندگی رقم بزنهد .کسهی کهه از خهانوادهاش
نفوذپذیر و نسبت به همسرش نفوذناپذ یر است ،در مساهل مربوط به همسر و زندگی زناشهویی،

از یک سو ،از آنان تحریکپذیر بوده و از سخنان منفی آنها تأثیر میپذیرد ،و از سوی دیگهر ،در
ایههن ب ههاره ،ه ههیچ سههخن و توض ههیحی را از همس ههرش نمیپههذیرد .مجموع ههر «تحریکپ ههذیری» و

نزدیکی و صهمیمیت ،و

«نفوذناپذیری» ،شرایطی را به و،ود میآورد که امکان تفاهم ،احسا
تعامل مثبت و سازنده را از بین می َب َهرد .در ایهن شهرای  ،مرکهز تصهمیم گیری ،بهه بیهرون خهانواده
منتقل میشود ،استقالل آن از بین میرود و همسران نمیتوانند با کمهک یکهدیگر زنهدگی خهود
ّ
را سامان دهند .همین امر ،زمینر کدورت و ناسازگاری را به و،هود مهیآورد و موفقیهت خهانواده

را به مخاطره میاندازد.

در طرف مقابل ،در الگوی درست تعامل ناظر به شخص ثالث ،فرد ،نسبت به همسر خود،

نفودپهذیر ،و در عههین حههال نسههبت بههه خههانوادهاش نفوذناپههذیر اسههت .چنههین وضههعیتی میتوانههد

تعامل مثبت و سازندهای را برای زندگی رقم زند .در این الگو ،در تعامل بها والهدین ،سرسهختی
و انعطههاف ناپههذیری و،ههود دارد .ایههن ،هرگههز بههه معنههای بههیاحترامههی بههه آنههان نیسههت .فرزنههد در

چارچوب تعامل والد  -فرزند باید بهه تمهامی دسهتورات دیهن در ایهن رابطهه عمهل کنهد و احتهرا

والدین را نگههدارد؛ امها در عهین حهال ،نسهبت بهه زنهدگی مشهتر خهود بها همسهرش ،نفوذناپهذیر

باشد.

از مساه ل مهم در فرایند فهم حدیث ،مشکل الحدیث است .بهرای فههم کامهل و دقیه یهک

متن ،باید اشکاالت و شهبهات مهرتی بها مفهاد مهتن را بررسهی و حهل کهرد .یکهی از آنهها مسهأله

احترا به والدین است .ممکن است گفته شود سرسخت بودن با والهدین ،بها اصهل احتهرا بهه
ً
آنههان ناسههازگار اسههت .پاسههخ ،ایههن اسههت کههه اوال نفوذناپههذیری بههه معنههای بههیاحترامههی نیسههت؛
ً
نفوذناپذیری یعنی تأثیرنپذیرفتن از خانواده در مساهل زندگی خود .ثانیها بایهد میهان تعامهل بهین
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فردی او با خانوادهاش (تعامل فرزند  -والدی) با تعامهل نهاظر بهه شهخص ثالهث فهرق گذاشهت.
ً
زن ،در تعامل بینفردی با خانوادهاش ،تابع قوانین رابطه فرزند با والدین است که اتفاقا یکی از

زندگی خانوادگیاش تابع مهدلی اسهت کهه در ایهن روایهت آمهده بهود .بنها بهر ایهن ،ایهن بهه معنهای

بهیاحترامهی نیسههت .فهرد مههیتوانهد در چهارچوب تعامههل بهین فههردی بها والهدین ،بههه آنهها احتههرا
بگذارد ،اما در باره مساهل خانوادگیاش از آنها تأثیر نپذیرد.

دیگری مسأل ه مشورت زن و شهوهر بها دیگهران و نصهیحت دیگهران نسهبت بهه آنهان اسهت .در

این باره باید گفهت نفوذپهذیری ،ییهر از مشهورتپذیری و نصهیحتپهذیری اسهت .در مشهورت،
دیدگاه دیگران شنیده میشود؛ ّاما در نهایت ،خود همسران ،با یکدیگر تصهمیم می گیرنهد؛ ّامها
در نفوذپههذیری ،سههخن دیگههران ،معیههار یههک طههرف قههرار می گیههرد و امکههان بررسههی و تصههمیم در
قضای خانواده و بر اسا اصول حا کم بر رواب زو،ین را از بین می َب َرد.
و نکته چالشبرانگیز سو  ،این کهه ایهن روایهت در بهاره زنهان اسهت ،پهس تکلیه

الگوی نظری مداخله «انعطاف -نفوذناپذیری» در خانواده

مههمتههر ین آنههها نرمهی اسههت :واخفه

لهمها ،نههاح الههذل مهن الرحمه  .امهها در رابطهه نههاظر بههه

مهردان چهه

میشود؟ آیا آنان می توانند نفوذپذیر باشهند؟ در پاسهخ بهه ایهن مسهأله ،دو موضهوع را بایهد از ههم
،دا کرد :اصل نفوذناپذیری و دیگری صدور روایت درباره زنان .در باره موضهوع نخسهت ،بایهد

گفت مال

نفوذناپذیری، ،نسیتبردار نیست .این که عوامهل مهزاحم و مخهرب وارد سیسهتم

خههانواده نشههود و کههارکرد آن را مختههل نکنههد ،ارتبههاطی بهها ،نسههیت نههدارد .از ایههن رو ،هههر دو را

میتواند شامل شود و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت میتهوان آن را بهه مهرد نیهز تعمهیم داد.

موضههوع دو سههخن ایههن اسههت کههه هههر چنههد ایههن ویژگههی در میههان مههردان نیههز ناپسههند اسههت ،امهها

فراوانی این پدیده در میهان زنهان بیشهتر از مهردان اسهت .نتیجهه پهژوهشهها در «آمهادگی پهذیرش

نفوذ ا،تماعی» ،نشان میدهد که زنان در مقایسه با مردان اندکی نفوذپذیرتر هستند 62.از این
رو ،این که روایت درباره زنان صادر شده و روایتی درباره مردان نداریم ،نه بهه ایهن معناسهت کهه
نفوذپهذیری مههردان اشهکالی نههدارد ،بلکهه بههه دلیههل فراوانهی بیشههتر در میهان زنههان اسهت .عههالوه بههر
واژه «بعههل» گذشهت کهه اسههتعالی و اسهتغنای ،ههزی ویژگهیههای مههرد اسهت و لههذا

ایهن ،در تعر یه
ً
اساسا مرد نباید نفوذپذیر باشد و اگر باشد ،در حقیقت ویژگی مردانه ندارد.

این الگو در مطالعات مربوط به خانوادهدرمانگران نیز به خوبی مورد تو،ه قرار گرفته است.

بحهث مثلههثهها در نظهها خههانواده  -کهه مهههمتههر ین زمینهه آسههیب در خههانواده اسهت  -بههه همههین
موضوع میپردازد 63.در این ،ا با مثلثی موا،ه هستیم که یک زاو یهه آن خهارج از نظها خهانواده

 .62روانشناسی تفاوتهای فردی ،ر.168
 .63مثلث و مثلثساز ی در خانواده و ازدواج؛ .Family therapy in clinical practice
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است.

بر اسا

یافتههای ایهن پهژوهش ،برنامههای کوتهاه مهدت بهرای مرکهز مشهاوره بها رویکهرد دینهی

حههر رضههوی توس ه محققههان ایههن مقالههه طراحههی شههده اسههت .ایههن مداخلههه مر بههوط بههه مههواردی

اسههت کههه مشههکل زو،ههین ،دخالههت آسههیبزای خههانوادههههای اصههلی و افههراد خههارج از خههانواده

است .معرفی این مداخلهه در مقالهه دیگهری بها عنهوان «خهانوادهدرمهانگهری سیسهتمی معنهوی:
اعتبار و اثر الگوی تجربی انعطاف  -نفوذناپذیری بر عملکرد خانواده» صورت خواهد گرفت.

هر چنهد در پهژوهشههای کیفهی محهدودیتههای روش شهناختی بهه منهابع مهورد اسهتفاده بهر

می گردد و همواره ممکن است منبهع معارضهی نتهایج را تهدیهد کنهد ،امها پیشهنهاد بهه کهارگیری
ایهن الگوههها و مقایسهه آنههها بهها الگوههای رقیههب مهیتوانههد ارزش ایههن الگوههای برخاسهته از مههتن

دینی را بیش از پیش بر،سته کند.
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