
 همسران بین سازگاری ایجاد هایشیوه بررسی :نوزدهم مجلس

 *اکبریعلی هراضی دکتر

 اشاره

 بـا شـخص هماهنگی سازگاری، است. همسران «سازگاری» ،خانواده خوشبختی زیربنای سنگ
 در آرامـش و صـل  از سرشـار زندگی یک به ،سازگاری دارد. تعلق بدان که است افرادی و میی 
 بسـیاری مشـکالت بـا هـاخانواده شـودمی مشـاهده امـروزه ،متأسـفانه شـود.می منجـر میی 
 پـژوهش ،روازایـن دارد. همسـران سـازگاری در مخربـی پیامـدهای که کنندمی نرم وپنجهدست
 همسـر بـا سـازگاری ایجـاد راهکارهای تریناصلی عنوان به اساسی میور دو بررسی به ،حاضر

 «.شناسیوظیفه» و «میوری اخالق» از: نداعبارت که پردازدمی

 مداریاخالق ل:او   محور

 را سیاسـی و فرهنگـی اجتمـاعی، خانوادگی، فردی، ابعاد که دارد ایگسترده بسیار دامنه اخالق،
 تـرینمهـم از مـورد دو بـه اینجـا در .دارند فراوانی مصادیق ابعاد، این از هریک و شودمی شام 

 همسـران سازگاری تیقق در را تأثیر بیشترین که کنیممی اشاره خانواده در مداریاخالق مصادیق
 دارد.

 محبت ابراز .1

 از را آن و داد قـرار یکـدیگر بـه نسـبت شـوهر و زن قلب در را میبت ،ازدواج واسطه هب خداوند
 و زن بـین «میبـت» مسـنله برجسته نقش نمایشگر حقیقت، این دانست. خود وجود هاینشانه

 و «مـودت» کلمـه دو از خداوند که است عمیق ایگونه به میبت این ،قرآن نگاه از است. شوهر
                                                           

 مدر، حوزه و دانشگاه. *
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ْ َوْ» نماید:می استفاده «رحمت» ْ آیاِتهِْ ِمن  ْ َلكم ْ َخَلَقْ َأن  ُفِسكم ْ ِمن  واجاْا َأن  كُنوا َأز   َجَعـَلْ َوْ ِإَلیُـا ِلَتس 
ةْا َبیَنكم ْ  در تـا آفریـد شـما بـرای خودتان جنس از همسرانی که است این او هاینشانه از و 1؛َمَود 

 از خدوانـد کـه اسـت حالی در این .«داد قرار رحمت و موّدت میانتان در و یابید آرامش آنان کنار
ناک مـا َوْ» نماید:می یاد للعالمینةرحم عنوان به اعظم رسول َسـل  َمـةْا ِإالْ  َأر  عـاَلِمین َرح   2.«ِلل 

ْ» گیرد:می بهره مودت واژه از تنها ،پیامبر رسالت مزد درباره خداوند ،همچنین ـَئُلكم ْ ال ُقل   َأس 
راْا َعَلیهِْ ةَْ ِإالْ  َأج  َمَود  بی ِفی ال  ُقر   خـانواده اهمیـت بیـانگر ،آیـه دریـک کلمـه دو این از استفاده 3.«ال 

   است.
 4بمانـد. پنهـان آنکـه نه ؛باشد ظاهر عم  مقام در اثرش که است میبتی معنای به تقریباا  ،موّدت

 زنـدگی آورد. فراهم را همسران سازگاری موجبات تا گردد ابراز آشکار صورت به است الزم ،پس
 آشـکار بـا همسـران اسـت. خـالی طـراوت و حالوت از بوده، جاذبه و نشاط فاقد میبت، بدون

 هـر بـروز از و کننـد جلـب خود به را یکدیگر هایدل توانندمی خود، دلدادگی و میبت ساختن
 بـه او نیـاز اسـت، عـاطفی موجـودی زن کـه آنجـا از البته کنند. پیشگیری ناسازگاری و ناراحتی

 مهربـان مـردان از بـیش زنـان، بـه نسـبت خـدا سبب، همین به شاید و بوده مرد از بیش یبت،م
ِّ» فرمود: اکرم پیامبر است. ِّ الله ِّ ِانَّ ک  اار  ب  ِّ ت  اال ی و  ع  ای ت  ل  ااِءِّ ع  س  اف الن  ط  ل  ای ِمناهُِّ ا  ل  ُكورِِّ ع   5؛الاذ 
 زنـان هبـ نیز رتحض آن خود «.است مهربان و لطیف مردان از بیش زنان، به نسبت متعال خدای
 .بود مردم ترینمهربان

 از و دیـده شوهرش میبوب   را خود همواره که است این در زن روحی نشاط شناسی،روان نگاه از
 احسـا، گـردد، حاصـ  او بـرای اطمینان این اگر 6باشد. مطمنن خودش به او انیصاری هعالق

 شـوهر بـه نسـبت ،نتیجـه در و شـد خواهد برخوردار باالیی بسیار روانی آرامش از داشته، امنیت
 باشـد آن بخـشتداوم و میبت ابراز شوهرآغازگر است بهتر ،بنابراین نماید.می میبت ابراز خود،

 آن نتیجـه و درآورد خـویش تصـّر    بـه را او دل حـریم خـود، همسـر بـه عالقه ابراز هواسط به و
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 تـرگـرم مشـترک زنـدگی برای را دهخانوا کانون قوی، ایانگیزه با و شده سازگارتر زن، که شودمی
   کند.می
 او شـوهرش که نکند تصور آید،نمی جلو او همپای احساسی نظر از شوهرش بیندمی خانمی اگر

 و دارنـد خـود شـغ  بـا شـدید درگیـری مردهـا ندارد. وی روحیات به اعتنایی و ندارد دوست را
 همـین دلیـ  بـه مردهـا، بـاالی اسـتر، انمیز شوند. احساسات کرهنیم وارد راحتیبه توانندنمی

 کـه اسـت اسـا، همـین بر دارند. خود شغ  به که است خاصی نگرش و شغلی شدید درگیری
 از بـیش آقایـان در ،اعتیـاد حتـی و بـاال خون فشار قلبی، حمله چون: هاییبیماری آمار بینیممی

   هاست.خانم

 نـدارم. زنـدگی در خوشـیدل امـا ؛امهکـرد ازدواج اسـت سـال دو» گفت:می آشنایان از خانمی
 کنـارش کنـد.نمی صـیبت مـن بـا و نـدارد حوصله ،آیدمی منزل به کار سر از وقت هر شوهرم

 رحرفـیپُ  و وّراج زن   کـه کنـدمـی گمـان او اما ؛شوممی گووگفت و صیبت گرم او با و نشینممی
 و جّروبیـث به ما کار ،مواق  برخی رد حتی «بشنوم! چیزی خواهمنمی فعالا » گوید:می و هستم

 رفتـار او بـا چگونـه دانمنمی و امشده خسته همسرم رفتارهای دست از شود.می کشیده بگومگو
 عبـو، ایچهره و گرفته ایقیافه با همیشه شوهرم اما ؛کنممی کار منزل در ،شب تا صب  از کنم.
   «شود.می منزل وارد
 گمـان و بینـدمی غیرمتعادل و آشفته را خود زندگی افتاده، تنگنا در همسرش رفتار از که خانم این
 گونـه این در کند. برآورده را او انتظارات تواندنمی و نیست میبت و زندگی مرد همسرش کندمی

 برخـی اشـتباه است. متفاوت هاخانم با مردانه روحیات که باشند داشته توجه باید هاخانم موارد،
 عینـک بـا و کنندمی مقایسه خود زنانه روحیات با را شوهر مردانه روحیات که است این ،هاخانم
 همسـر ظریـف روحیات مراعات باید هم آقایان البته ؛نگرندمی شوهر روحیات به یش،خو زنانه
 کتمان را یشخو میبت و نمایند رفتار خود همسر با بیشتری دقت و صدر سعه با و بکنند را خود

   نکنند.
 غافلت .2

 رفتارهـای از آگاهانـه پوشـیچشـم یـا و دادننشان خبربی و زدنغفلت به را خود یعنی ،«تغاف »
 اسـت ایـن از حاکی ،معصومان سیره و روایات مطالعه 1دارند. خفا در اطرافیان که نامطلوبی
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 شـود.می میسـوب هاتنش کاهش در اهمیت زیحا اصلی عنوان به تغاف ، مهارت از استفاده که
 نبنـدد، امـور بسـیاری از را خـود چشم و نکند تغاف  که کسی» فرماید:می علی ،نامؤمن میرا

 بـد اخـالق بـر که کسی» فرماید:می اکرم پیامبر ،همچنین 1«.داشت خواهد تلخی زندگانی
 الزم صـبر البتـه 2«.کنـدمی عطـا او به آخرت در را شاکران ثواب خداوند کند، صبر خود همسر
 ادب، بگـذارد. مثبـت تـأثیر ،سـازگاری و همـدلی ایجاد در تا ؛باشد همراه ادب رعایت با است

 است. همسر تکریم   و احترام مصداق بارزترین و هدیه نیکوترین
 و کنـدمی رفـ  را هاآفت از بسیاری که است میافظ نقش همانند ،همسران رواب  در ادب نقش

 بـر افـزون کالم، عفت نکردنرعایت و نامناسب الفا  کارگیریبه دارد.می مصون آسیب از را آنها
 همسـران میـان میبـت و صـمیمیت رفتن بین از موجب کاهد،می انسان معنوی مراتب از اینکه

 د.سازمی جسورتر هم به نسبت را آنان و گرددمی

 بـه خواهـدمی سـو، یـک از که است راهکاری همسران، خطای برابر در اخالق رعایت ،بنابراین
 د.نمای فراهم را مقاب  طر  مثبت رفتار زمینه درازمدت در دیگر، سوی از و بخشد شآرام زندگی

 موجـب شرایطی، در گیریجبهه عدم بسا چه است. الزم خاصی تدابیر هد ، بدین وصول برای
 رفتـار اسـتمرار بـه تنهـا نـه و نمایـد تلقـی یشتنخو با همسو را فرد ،خود گمان به مخاطب شود

 اسـت شایسته ،روازاین فراخواند. بیشتر همراهی به نیز را فرد بلکه ورزد،ن مبادرت دخو ناشایست
 الگـوی بلکـه ننمـاییم، همراهـی وی بـا تنهـا نه همسر، شخصیتی خصوصیات گرفتن نظر در با

 باشیم. معنادار سکوت و تغاف 

  شناسیوظیفه دوم: محور

 پرداختـه ایشـان وظـایف بیان هب آیات از برخی در شوهر، و زن سازگاری ایجاد جهت در خداوند
جاُلْ» است؛ اُموَنْ الرِّ سا  َعَلی َقو   از پـذیریاطاعـت» یعنـی زن، وظیفه ترینمهم به آیه این 3«.النِّ
 ،همچنـین .اسـت اثـربخش بسـیار سـازگاری جهـت در وظیفـه، این انجام دارد. اشاره «همسر

 دلیـ  بـه مسـنولیت ایـن البتـه و دانـدمی خـانواده از نگهبانی و سرپرستی مسنول را مرد خداوند
 انجام برای هریک ،بنابراین است. شده گذاشته او برعهده عقالنی، و جسمانی خاص هایویژگی

                                                           
 .349، ص الکلم درر و الحکم غرردی، .  تمیمی آم1
 .633، ص 900، ج االنوار بحار. مجلسی، 2
 .43. سوره نساء، آیه 3



   911  همسران بين سازگاری ايجاد هایشيوه بررسی نوزدهم: مجلس

   .کنند رفتار آن طبق بر و کرده حاص  مرد و زن هایتفاوت از شناختی است الزم خود، وظایف
  مرد و زن هایتفاوت شناخت .1

 هـم خاصـی هایاختال  دارند، یکدیگر با مرد و زن از یکهر که بسیاری مشترک وجوه کنار در
 آگـاهی دارد. وجـود آنهـا شخصیتی و زیستی و فیزیولوژی نگرشی، احساسی، عاطفی، ابعاد در

 طـر  بـه صـیییی نگـرش شوهر و زن از کدامهر تا شودمی موجب ،هااختال  این از صیی 
 هـایحالـت بخشـکانند. را هـاتفـاهم سـوء و هاناسـازگاری از برخی ریشه و باشند داشته مقاب 

 ایـن تـرینمهـم از برخـی کنـد.مـی تعیـین را انتظارشـان مـورد رفتـار نوع شوهر، و زن متفاوت
 از: نداعبارت هایتفاوت

 ،زن معمـوالا  اسـت. «عـاطفی و احساسی» ،زنان دنیای و «منطقی و استداللی» ،مردان دنیای ـ
 اظهـار جزئـی، هرچنـد مـواردی در که دهدمی حق خود به و 1بیندمی را خود احساسی نیازهای
 2کند. ناراحتی

 دارنـد دوسـت زنان اما کنند؛ ح  را آنها خود، ذهن عالم در ندامای  مشکالت، هنگام به مردان ـ
 شـرای  ایـن در کـه مـردان بـرعکس باشد؛ صبورشان سنگ که کنند پیدا را کسی و 3بزنند حر 

 4زند. هم بر را آنان خلوت کسی خواهندنمی
 «جامعـه در خـویش قـدرت و ییتوانـا» اثبـات و «اقتـدار حفـظ  » ،زندگی در مردان برای مهم ـ

 است. «همدالنه درک  » و «میبت» ،«توجه» ،زندگی در زنان برای مهم ولی ؛است
 هـاخانم و بینندمی را اطرا  هایپدیده ساختار و کلی فرایند بیشتر و هستند نگرکلی غالباا  آقایان ـ

 دارند. بسیاری توجه جزئیات به معموالا 
 کنید: توجه ذی  متفاوت داستان دو به ،هاتفاوت این بهتر درک برای

 گویـدمی مـرد اسـت؟ شـده چـه پرسـد:می زن شـود؛می منزل وارد عبو، و ناراحت مردی: 
 و نکـرده بـاور را مـرد حر  زن، اما ؛شود رد تفاوتبی زن که خواهدمی خدا از دل در و .«هیچ»

 مـرد فهمـدمی زن ولـی ؛زنـدمی لبخند حرفش، اثبات برای مرد کند.می مرد زدنحر  به اصرار
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 از و اسـت خـ  پشت زن دوست آید،می در صدا به تلفن زنگ لیظه، همین در گوید.می دروغ
 زن کـه کنـدمی دعـا دل در مرد اند؛گذاشته قرار صب  از که بروند استخری به هم با خواهدمی او

 شوهر ناراحتی علت به و کندمی عذرخواهی بدقولی بابت دوستش به خطاب زن اما ؛برود زودتر
 خواسـتمی چـون ؛شـودمی ناراحت مرد !رودنمی استخر به بگذارد، تنها را او تواندنمی اینکه و

 باشد! تنها

 اسـت؟ شـده چـه پرسد:می مرد .است عبو، و ناراحت ،زن بیندمی و شودمی منزل وارد مرد 
 اصـرار مسـنله فهمیـدن بـرای شـوهرش که خواهدمی خدا از دل در و .«هیچ» گوید:می آرام زن

 حـال دادننشـان بـرای زن ش.خـود کـار دنبـال رودمـی و کندمی باور را زن حر  مرد اما کند؛
 در .گویـدمی دروغ زن کـه «فهمـد نمی» هم باز مرد اما ؛ریزدمی اشک قطره دو خود، نامناسب

 اسـتخری به هم با خواهدمی او از و است خ  پشت مرد دوست زند.می زنگ تلفن زمان، مینه
 ؛نـرود مرد که خواهدمی خدا از دلش در لیظه این در زن .بروند ،گذاشتند را قرارش صب  از که
 چـون ؛شـودمی ناراحـت زن !«کنممـی حرکـت ناآل» گویـد:می دوسـتش بـه خطـاب مرد اما

 .شدبا تنها خواستنمی
 دو وقتـی ،مثال برای نیست؛ دیگری بر یکی برتری یامعن به ،هاتفاوت این وجود که است گفتنی

ـ و پـا قـدرت میزان به هریک اند،حرکت در کوهی قله سوی به نوردیکوه در دوست  خـود سنف 
 بـه نبایـد و توانـدنمی دارد، بیشـتری سـرعت قبلی تمرین و قدرت با کهآن و کنند صعود تواندمی

 کنایـه و طعن با کند، راهپیمایی او قدم و سرعت به تواندنمی که را کسی یا و بفروشد فخر دیگران
 بخواند. معیوب و افتادهعقب

 1کنیی  عیی   ب  نظر  فىی  نرب   رک  ک     گنیاه  نقی   نی   ببیین  محبت سر کمال
 

 بایـد ،زندگی در اریسازگ ایجاد برای و است متفاوت هم با ،مرد و زن خدادادی مواهب ،بنابراین
  کرد. رفتار هاویژگی آن طبق و شناخت را آنها

 همسرداری آیین فراگیری .2

 اخـالق، تفکـر، طـرز بـا بشناسـند، را همـدیگر ،نـوین زنـدگی آغـاز در شوهر و زن است الزم
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 و یابند آگاهی هم قوت و ضعف نقاط از شوند، آشنا یگریکد جسمی توان و تمایالت ها،خواسته
 تعـدی  زنـدگی، تنظـیم هـایراه بـه دسـتیابی و زناشـویی بنیاد تیکیم منظور به نیز اختشن این

 باشد. موجود امکانات از مطلوب استفاده و هاخواسته
 بعـد، مرحلـه در و یکـدیگر شـناخت زنـدگی، آغـاز در شوهر و زن وظیفه ترینمهم ،حال هر به

 بسـیار فـّن  بلکـه ؛است ایساده کار ،همسرداری که نکنید فکر است. همسرداری آیین فراگرفتن
 .دارد آگاهی و علم به نیاز که است حساسی و ظریف

 این در اگر و درآورند عم  مرحله به و بیاموزند را همسرداری فّن  زندگی، آغاز در باید شوهر و زن
 گـردی ،زمـان آن در کرد. خواهند مشاهده نزدیک ایآینده در را آن سوء عواقب کنند، کوتاهی باره

 در کـه اسـت شـوهرداریخـوب ایمعنـ ،ایـن 1بود. خواهد غیرممکن بسا چه و دشوار اصالح،
ادُِّ» است: شده اشاره بدان روایات ةِِّ ِجه 

 
أ ر  م  ُنِّ ال  اِلِّ ُحس  ع  ب   واقعـاا  بخواهـد کـه مردی ،همچنین 2.«التَّ

 درونـی هایخواسته از آورد، دست به کامالا  را همسرش روحیات و اخالق باید ،کند همسرداری
 و اخـالق وسـیله بـه سـازد. مرتـب را زندگی برنامه آنها طبق بر و شود آگاه او نفسانی تمایالت و

 از و شـود گـرمدل زندگی و خانه به که آورد دست به را دلش و کند نفوذ او در چنان ،خویش رفتار
 افـزایش را خـود تیمـ  آستانه ،زن بداخالقی برابر در حتی ؛کند داریخانه عالقه، و عشق روی
ِّ» فرمایـد:می خـدا رسول دهد. ِّ ِإنَّ ال  كم 

 
ِّ أ ِمِنين  ُماؤ  اناا ِّ ال  ِّ ِإیم  اُنُهم  س  ح 

 
ِّ َُُّلقاا ِّ أ ِّ و  ِّ َِّيااُركم   َِّيااُركم 

ِّ اِئِهم   کسـی ،شـما بهترین باشد.می آنها تریناخالقخوش ایمان، جهت از مردم ترینکام  3؛ِلِنس 
 «کند. احسان اشخانواده به نسبت که است

 یکدیگر هایتفاوت طبق بر رفتار .3

 رفتـار آن طبـق بر و باشند داشته توجه مقاب  طر  هایویژگی به مشترک، زندگی در اگر مرد و زن
 هـر در اسـت الزم ،مسـیر ایـن در آیـد.نمی پـیش مشـکالت و هاناسـازگاری از بسـیاری کنند،
 وضـوعم بـه او دیـدگاه از و هگذاشـت مقاب  طر  جای را خود مرد و زن آید،می پیش که ایمسنله

 ازدواج، در سـازگاری بـرای چراکـه ؛بپرهیزنـد جـدل و بیث و نابجا هایقضاوت از و کنند نگاه
 افکـار، در شدنشریک یادگیری ارتباط، الزمه است. ضروری «اثربخش ارتباط تداوم و برقراری»
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010    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 اسـت فرآینـدی ،ییاشوزن در سازگاری باشد.می قدردانی ابراز و مثبت بازخوردهای احساسات،
 صـفات شـناخت ها،سلیقه انطباق ،آن الزمه زیرا ؛آیدمی وجود به شوهر و زن زندگی طول در که

 لاّو  روزهـای البتـه اسـت. ایمـراوده الگوهـای گیـریشـک  و رفتـاری قواعد ایجاد شخصیتی،
 و زن بـین یتکـامل فرآیند یک ،زناشویی در سازگاری ،بنابراین است. جدی توجه شایسته ،زندگی
   1است. شوهر

 غـر کـه زنـانی اسـت. زنان زدن غر ها،تفاوت به توجه عدم اسا، بر ناسازگاری فراگیر نتیجه یک
 مواجـه نـامربوط یـا مربـوط جمـالت و کلمـات از بمبـارانی بـا را خود همسر معموالا  ،زنندمی
 واکـنش به شروع و اشتهند را آنها شنیدن توان و رودمی سر اشحوصله مرد کهطوریبه ؛سازندمی

 مراکـز به مراجعه در مردان از بسیاری نماید.می دعوا حتی یا و گیریکناره پرخاشگری، صورت به
 بیـان خـود همسـر   زدن غـر جملـه از رفتارهایی را خود مراجعه عل  ،طالق هایدادگاه و مشاوره

 کنند.می

 در و دهـدمی آزار را زن کـه رددا وجـود مشـکلی کـه اسـت این ،زدن غر علت بدانند باید مردان
 روابـ ، در دلسـردی ،نهایـت در و زن ناسـازگاری توانـدمی نشـود، شناسـایی مسنله که صورتی

 از مـرد اینکـه جای به ،بنابراین باشد. داشته دنبال به را بیشتر هرچه دوری و نفرت و کینه احسا،
 زن رفتـار دلی  عصبانیت، و اراحتین از دور به و حوصله و صبر با است بهتر کند، فرار زن زدن غر
 نیاز از ناشی است ممکن ،دهدمی نشان زدن غر شک  به زن که هاییناراحتی از بسیاری بیابد. را
 یـک یا و فرزندان اذیت و خانه کار از خستگی قرارگرفتن، قدردانی و توجه مورد کردن،صیبت به

 باشد. ساده تفاهم سوء

 متوجـه دبای مرد اینکه یا بدانند باید ،خواهندمی آنها را آنچه همه همسرشان دارند توق  زنان اینکه
 کـه دنبگیر یاد هم زنان است بهتر ،پس نیست. ایمنطقی و بینانهواق  تصور ،بشود آنها هایکنایه
 ابـراز را یشخو احسا، یا و کنند مطرح را خود تقاضای مستقیماا  کنایه، از استفاده و واسطه بدون

 د.ننمای

 هنتیج

 که هم هرچقدر شوهر و زن زیرا ؛است طبیعی امری ،ناسازگاری پدیدآمدن زناشویی، زندگی در 
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 در نظـر، اخـتال  ایـن بـا که ستا این مهم آید.می پیش نظر اختال  میانشان باشند، هم مشابه
 ،سـازگاری تقویت   در روش ترینبزرگوارانه شود. برخورد شناسیوظیفه و مداریاخالق از فضایی

 و زن هـایتفاوت از آگـاهی و خود وظایف به عم  ،همچنین است. یکدیگر مقاب  در «تغاف »
   بخشکاند. خانواده در را ناسازگاری هایریشه تواندمی ،شوهر

 از ناشـی احساسـی مواقـ ، بیشـتر در شـوهر و زن آن در کـه است وضعیتی ،زناشویی سازگاری
ــد. همــدیگر از رضــایت و خوشــبختی ــق از ،ازدواج در ســازگاری دارن ــه از عــواملی طری  جمل

 توافـق کـه هسـتند شوهرهایی و زن سازگار، زوجین .شودمی ایجاد شناسیوظیفه و گراییاخالق
 .هستند راضی روابطشان سط  و نوع از و دارند یکدیگر با زیادی

 




