
 

 خانواده استحکام بر آن ریتأث و کالمی ارتباط

 *مریم اسماعیلی

 اشاره

ف اساس، اسالم بر ژبر ا 8خانواده است. یف بنا نزد خداوند، بناژتر محبوب
گاه محبت ژمقدس، جا یف بناژد کرده است. ایار تأکیل و استحرام آن بسیتشر

لۀ یت انسان است. در اسالم، خانواده وسیف شخصژترو یاصلو موّدت و کانون 
ف ج ت، از یبه هم 2رود. یانسان به شمار م یو روان یترامل، آرامش روح

ف امر، سبب تز زل ژرا اژشده است؛ ز یکه بد اخالق هستند، ن  یازدواج با افراد
 َو  ُخلَقهُ  اذا  اَءُك  َمن َترَضمَن »د: ژفرما یم امبریشود. پ یارکان خانواده م
که  یبا کس 4؛ساٌ  كبيٌر َف  عِض َو ٌ  ِف  اْنَ ِْ فِ  َل َت َبلُما َتُ ْن  إْن   یَنه َفَّزّوُ مُه َو 

د، فتنه و فساد یف نرنید و اگر چنینش مورد پسند باشد، ازدواج کنژاخالق و د
 «ف به وجود خواهد آمد.یدر زم یبزرگ
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 ی، صـفات اخالقـسـت؛ بلرـه ین ژـیرو ک، تن ـا خنـدهیمنظور از اخالق ن
در گفتار است کـه باعـث  ژیباژ، زیخلق خوش یاز نمودها یرژده است. ژپسند

ت فرزنـدان، یـگـردد و در ترب یخانواده م یان اعضایم ربانانه م یها جاد ارتباطژا
از کـوزه »انگر احـوال درون اسـت. یـکند. زبان، ترجمان و ب یفا مژا ینقش مؤثر

ات درون را ژـاسـت کـه محتو یا چهژبان، درز« همان برون تراود که در او است.
 8د.ژنما یظاهر م

ان موضوع یشده، پس از ب یده سه محور سامان یف نوشتار که در طژدر ا
 یها وهیش یدر خانواده و توجه به سالمت روان، به بررس یعاطف یازهایف نیتأم

 م.ژپرداز یدر خانواده م یارتباط کالم

 در خانواده یعاطف یتأمین نیازها

شود.  یبررس یخوب به ینژد یها د گزارهژ، بایعاطف یازهایف نژتعر یبرا
زنان در خانواده  یعاطف یازهایدر اسالم وجود دارد که از ن یف فراوانیمضام
د بر یو تأک 2کند؛ مثاًل سفارش مردان به معاشرت خوب با همسران یت مژحرا

ف ادعا است. ژل بر اید  4سته زن مطّلقه، پس از رجوع شوهر به او،ژشا ینگ دار
را به  یشوهر نسبت به و  توان استحباب رفتار توأم با احترام و محبت یف میهمچن

در کاهش تنش و  یمیر مستقینره عفو و گذشت، تأثژدست آورد. با توجه به ا
نمونۀ آن،  زوم  3ُبرد؛ یف موضوع پژت ایتوان به اهم یدارد، م یعاطف یها بیآس

 1باشد. یهمسر م یعفو و گذشت شوهر، از خطا
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امبران به شمار آمده یات، محبت به همسر، جزء اخالق پژروا یدر برخ
ز به شوهران درباره اکرام همسران و بزرگداشت زنان سفارش ین یاتژروا 8است.

شتر یم همسر خود، بژدانسته شده که در ترر یف مردان کسژو ب تر 2اند کرده
د یشوهر تأک یو آراستگ یزگیت پاکیز به اهمیث نژاحاد یبعض 4بروشد.

گر، ژات دژا رواژف بوده است. و یچن  و ائمه امبریره پیس 3اند. نموده
سفارش  یه  وازم خانگیت خواست همسر در خصوص ت ژمردان را به رعا

 یازهایف نی، اهتمام اسالم را درباره تأمینژد یها ا بته با توجه به گزاره 1کنند. یم
 ل نمود.یتوان تحل یم، ب تر 6زن توسط شوهر یعاطف

 توجه به سالمت روان

است که اسالم به آن توجه  یسالمت جسم و روان انسان، از جمله امور
 یاری، اگر مدت بسیو روان یجسمان یازهایف نینموده است. عدم تأم یخاص

 یعنژ، یتن روان یها یماریو ب یرفتار یها جاد اختاللژابد، سبب اژادامه 
به  یخصوص اضطراب و نگران ، بهیکه در اثر عوامل روان یجسم یها یماریب

 د، خواهد شد.ژآ یوجود م
زنان، نداشتف ارتباط  یاز عوامل افسردگ یرژد گفت ژف اساس، باژبر ا

از عدم اطالع از  یف مسئله، گاهژباشد و ا یبا همسرشان م یمناسب کالم
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ف یطرف یـ روان یات روحینداشتف از خصوص یان زن و مرد و آگاهیم یها تفاوت
 8رد.یگ ینشأت م

است. توجه به  یت ب داشت روانژرعا یف مران براژتر ف و م میخانواده، اّو 
، قناعت،  مند، توکل بر خدا ح و هدفیصح یزژر ارزش انسان، داشتف برنامه

در کارها،  یرو انهی، م با خانواده ید، م ربانیز از اندوه و کنترل خشم، امیپره
ات ژاست. آ یکننده به ب داشت روان ، در شمار امور کمکیطبع ح و شوخژتفر

اجتناب از روابط  2د به ازدواج،یتوجه کرده است. تأک یز به ب داشت روانیقرآن ن
ح با یو رفتار صح 1فژح با وا دیرفتار صح 3ح با همسر،یروابط صح 4نامشروع،

 ها هستند.  ف سفارشژ، از جمله ا6فرزندان
ف امر، ژتوان گفت: از جمله مسائل مؤثر در ا یمادشده ژبا دقت در نرات 

 است.« چگونه سخف گفتف»و « یارتباط کالم یچگونگ»

  یارتباط کالم یها شیوه

جاد ژر را در ایف تأثژشتریدرست و مناسب، ب یست که ارتباط کالمین یدژترد
است.  یزیانگ نفرت یف عوامل براژمحبت دارد و اگر نادرست باشد، از مؤثرتر

است که عشق  ی، به دست آوردن مطا بیارتباط کالم یف، هدف از بررسژبنابرا
 دهد. یش مژو عالقه را در خانواده افزا

                                                           
خواهی، حا ت بدبینی و ت اجمی، سرسختی و  خواهی و زژاده ها، خود . همچون: فرار از واقعیت5

 طر، افسردگی و اندوهگینی و تغییر حاالت و رفتار. جاجت، تشوژش خا
 .98؛ روم، آژه 813؛ اعراف، آژه 19؛ نحل، آژه 49. نور، آژه 0
 .1؛ مائده، آژه 98؛ نور، آژه 49. اسراء، آژه 9
 .9؛ طالق، آژه 83. نساء، آژه 0
 .94؛ اسراء، آژه 81. احقاف، آژه 1
 .89؛ ممتحنه، آژه 13ـ11آژه ؛ نحل، 81ـ81؛  قمان، آژه 944. بقره، آژه 1



   65   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

ل یف د ژز، به ایش آن نژافزا یها صحبت از عشق و محبت در خانواده و راه
کند...  یبسته و م ارشده را آزاد م یروهایدار و نیخفته را ب یعشق، قوا»است که 

ل، و استعدادات یساز است... عشق نفس را ترم  رمانبخش و ق و ا  ام
بخش است و از  ، ا  امیادراک یسازد. از نظر قوا یرا ظاهر م یز باطنیانگ رتیح

 8«کند. یت مژ، اراده و همت را تقویاحساس ینظر قوا
و  یشدن دوران جوان ید دوام داشته باشد و بعد از سپرژف محبت و عشق باژا
ف حا ت، ارتباط ژدر ا 2را باصفا نگه دارد. یآن، کانون زندگف رفتف طراوت یاز ب

ف یب یار مؤثر خواهد بود و بر عرس، اگر ارتباط کالمیدرست، بس یکالم
 اعتقاد هدارد. ب یرا در پ یزشت یامدهایابد، پژخانواده کاهش  یاعضا

 گرژردژ با ساعت 4 تا 9 دژبا روز شبانه در خانواده کژ اعضای ان،کارشناس
 اریبس ،زانیم فژا اکنون هم که یدر حا  ؛باشند داشته وگو گفت و یکالم ارتباط

 یاعضا انیم یکالم ارتباطاتو  گوو گفت کاهش. »است کرده دایپ کاهش
 کژ جژنتا. کند یم دژت د را ها خانواده سالمت و دهیرس هشدار مرز به ،خانواده
 ،شده انجام یرفتار علوم ادیبن در یاجتماع یشناس بیآس گروه در که پژوهش

 قهیدق 33 فقط ،روز در فرزندان با شاغل فژوا د یکالم هم زانیم دهد یم نشان
 اژ وآمد رفت مشرالت ،یشغل یها یگرفتار همچون: یلژدال آن ا به! است
 کنند یم یسپر خود فرزندان با را روز در قهیدق 33 حدود قط، فونژزژتلو یتماشا

ف یب یاز ارتباطات کالم یا وهیاختصار ش جا به فژدر ا 4«.شوند یم کالم هم و
 شود: یخانواده ارائه م یاعضا

                                                           

 .10ـ33ص  ،جاذبه و دافعه علی مط ری،مرتضی . 5
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 . سالم 1
اصول، موجب استحرام  یت برخژاست که رعا یخانواده، اجتماع کوچر

، یاجتماع یکردن در برخوردها گردد؛ به عنوان نمونه، همان طور که سالم یآن م
را فراهم  یموجبات همد ز ین یسبب ا فت و محبت است، در نظام خانوادگ

 ید خاصیکردن تأک ف اساس باشد که در اسالم، به سالمید بر همژآورد. شا یم
 8شده است.

ها،  جاد ُانس و ا فت و زدودن کدورتژا یها از راه یرژز یدر خانواده ن
همچون ورود به  یف رو، الزم است زن و مرد در اوقاتژکردن است. از ا سالم
گر سالم کنند و در ژردژبه  یشدن از خواب، با نشاط و انرژ داریا هنگام بژخانه 

جاد و ژف عمل، عالوه بر اژند. اژده، بر هم سبقت بجوژف عمل پسندژانجام ا
ان فرزندان و یم یمحرم یان زن و شوهر، رابطه عاطفیبه ُانس م یبخش عمق
 مبرایت دارد که پیاهم یا ف موضوع، به گونهژآورد. ا ید مژز پدیف نژوا د

 2کردن بر کودکان را جزء سّنت خود برشمرده است. سالم
د به ژشود، با یشوهر به خانه وارد م ید: وقتژفرما یم امام صادق

اش را  ف بزند و سرفه کند تا خانوادهیتر کفش را به زم شیاش سالم کند، پ خانواده
 4د.ژند که او را ناخوش آیبب یزیاز آمدن خود خبر دهد؛ مبادا چ

کردن  دهد، ب تر است زن و مرد در سالم یرخ م یکه کدورت یف زمانیهمچن
 یکننده سالم است، در مبارزه با هوا که شروع یرند. کسیگر سبقت بگژردژبر 

ج ژصلح و گذشت هموار نموده و به ترو ینفس قدم اّول را برداشته، راه را برا
 ها در خانواده همت گماشته است. ارزش

                                                           
َ ا َأو  ُرُدوَها.: »18. نساء، آژه 5 َسَف ِمن  ُتم ِبَتِحَیٍة َفَحُیوا  ِبَأح  ِإَذا ُحّیی   «َو
 .990، ص 88، ج بحار األنوار، مجلسی . محمدباقر0
 .88، ص 18. همان، ج 9
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 . خداحافظی2
کنـد،  یجـاد مژخـانواده، ُانـس و ا فـت ا یان اعضـایـکـه م یگرژاز امور د

بـه نظـر برسـد، امـا در واقـع،  یف امر مسـئله کـوچرژد اژاست. شا یخداحافظ
ف واژه ژد از آن غافل شد. مرد زمان خروج از منزل، با اژاست که نبا یراهرار م م

دارد و  یمـ زد و دل او را گـرم نگـهیـانگ یز، عواطف زن را برمـیانگ کوتاه و محبت
خانواده اسـت.  یان اعضایم یم رابطه عاطفیو تحر ژیزا ف عمل، محبتژجه اینت

 شود. یخانه م یشتر مشغول کارهایزه بیز با شوق و انگیدر مقابل، زن ن

 زدن . صدا3
شتر دوست دارد. یصدا کند که او ب یرا به نام یگرژد دژک از زن و مرد باژهر 

کند و چون اسالم  یجاد محبت مژطرف مقابل، ا استفاده نام کامل و مورد عالقه
صدا  یا د که زن را با کلمهژنما یدهد، سفارش م یبه زن و شوهر درس محبت م

و خوش آمدن و  ژیباژو ز یف از  حاظ: زشتژها و عناو پسندد. نام یبزند که او م
 گر فرق دارند.ژردژا در ش ر و روستا، با ژبد آمدن، در خلوت و جلوت 

ان یباشد که شنونده احساس افتخار کرده، م یحال، ب تر است طوربه هر 
 8جاد کند.ژا یشتریت بیمیآن ا محبت، صفا و صم

زدن دقت  ، در نوع صدا«ُط اآل اب ِيَن اْحباِب سُق تَ »بر اساس سخف  یبرخ
 یزدن، رفتار غلط است و خوب صدا یف تفرریکه چن یکنند؛ در حا  ینم

 2رود. یک به شمار مین یندگو از آداب و رسوم ز ژیعقال
کـه بـه  یا شان در نامهژنمود. ا یت مژف ادب را رعاژا یخوب به ینیامام خم
ادژــ« قربانــت»و « زمژــعز»چــون  یریشــان را بــا تعــابژســد، اژنو یهمســرش م

                                                           
 .88ـ83. همان، ص 5
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 8د.ژنما یم

 آمیز سخن گفتن . مؤدبانه و محبت4

خصمانه و ز باشد؛ نه یآم د مؤدبانه و محبتژزن و مرد، با یوگو گفت
رو دهد و یان کرد که شنونده پاسخ نیب یتوان طور یک مطلب را مژز. یانگ نفرت

ا جواب ژا جواب ندهد ژگفت که طرف مقابل  یتوان به صورت یهمان مطلب را م
 داشته باشد. یتند

که از همه  یگر، جمالتژردژف است که هنگام سخف گفتف با ژه اسالم ایتوص
آمرانه  یده شود. گاهیبا شنژز یانتخاب شود تا پاسخ تر است، باتر و مؤّدبانهژز

اش  خته و نه تن ا زن به خواستهیت مرد را برانگیسخف گفتف زن، حساس
 یو تنش هم وجود دارد. گاه یرسد، بلره امران به وجود آمدن برخورد  فظ ینم

د که اثر بد ژبگو یا ا جملهژا شوهر کلمه ژز ممرف است، ضمف صحبت، زن ین
از  یو د سرد یباعث افسردگ یمانده، حت یها در ذهف طرف مقابل باق الآن تا س

 شود. یزندگ
کند که در استفاده از  یف م ارت کنترل خشم، به همسران کمک مژتمر

عالوه بر  ید توجه داشت که گاهژکلمات، دقت الزم را مبذول دارند. ا بته با
شم و ابرو و آهنگ ا نفرت، حرکات دست و چژجاد محبت ژمؤثر در ا یها واژه

در مقابل خواسته « چشم»ر دارد؛ مثاًل گفتف کلمه یف مسئله تأثژز در ایصدا ن
 2است. گر معجزه ف وژآفر ار محبتیهمسر، بس
4؛َأْحِسُنما َلُهّن اْلَمَقاَل َلَبّلُهّن ُیْحِسّن اْلَ َباَل      و»د: ژفرما یم یامام عل
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   61   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

رورفتار یکردار و ن شان هم خوشژتا اد یروسخف باشیگفتار و ن با زنان خوش
 «شوند.

َتسَمُبما    الِخطاِب أ ِملما فِ »آمده است:  یاز حضرت عل یثژدر حد
 «د.ژبا بشنوژد تا پاسخ زژیبا سخف بگوژز 8؛ماِب َ ميَل الَج 

ِمْ  »د: ژفرما یز حضرت میو ن ذِل الّس ليَن ال َ  ِلساَنَک  ََ َِ اِ ، ُی ِثُر اِ  و 
مَک و  ُل ُمبِغُضمَک ُمِحُبّ کردن عادت بده تا  م و سالمژزبانت را به سخف مال 2؛ُیِقّ
 «اد و دشمنانت کم شوند.ژدوستانت ز
 4شمارند. یزکاران بر میپره یها م را از نشانهژگفتار نرم و مال یامام عل

ت دارد. زن و مرد، یهم اهم« ک گفتفیسخف ن»، «ک سخف گفتفین»عالوه بر 
د دقت نظر داشته ژکالم با یبرند و هم در محتوا یکه به کار م یاتیهم در ادب

 ر توجه شود:ژباشند؛ به نمونه ز
سال داشت، با حا ت خشم وارد دادگاه  91که حدود  ینیخانم موّقر و مت 

 طالق گفت: یشد و دربارۀ تقاضا
است.  یام. مرد خوب حدود دوازده سال است که با همسرم ازدواج کرده

را دارا است؛ اما هرگز  یداشتن ک آدم کامل و دوستژحَسنات از مُ  یاریبس
ال خودش یخواهد بف مد که مف همسر او و مادر دو فرزندش هستم. به خ ینم

د یتوان ید. نمژآرا یاست؛ اما مجا س را با دست انداختف مف م ژیآرا مرد مجلس
مجبورم  خراب شده، دائماً  یام، اعصابم به کل دهید که چه قدر زجر کشیدرک کن

ام  ام، خواهش و ا تماس کرده به پزشک مراجعه کنم، هزار بار با شوهرم حرف زده
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به ژش آشنا و غریست که پیدارم، درست ن یکه مف همسر تو هستم، سف و سا 
گران ژکه د ژیگو ی، متلک میکن یر دوستانه با مف میزننده و غ یصد جور شوخ

کشم و چون از  یهمه خجا ت م بخندند و مثاًل خوش بگذرانند. مف اغلب از
توانم با شوهرم مقابله به مثل کنم.  یچ وقت نمیام، ه گو نبوده طبع و بذ ه اّول شوخ

که  ژیها ندارد، با تمام رنج یا دهژمف فا یف، چون خواهش و تمناهاژبنابرا
چ احترام یکه ه یدانم در انتظار نشسته، خواهم ساخت تا از مرد قدرناشناس یم

 8نداشته، جدا شوم.مرا نگه 

 های دیگران جویی و دخالت . پاسخ منطقی به عیب5

و  ژیجو بیخانواده طرف مقابل، مورد ع یممرف است، مرد و زن از سو
گر را فراهم ژردژبا  یزن و شوهر از زندگ ینۀ د سردیرند که زمیقرار گ ژیبدگو

ـ و نه  مورد یب یها یها و د سوز دخا ت یف معنا که گاهژبه ا 2د؛ژنما یم
ف ژکند؛ گرچه ا یجاد مژمشرل و اختالف ا یو انتقال تجربه ـ در زندگ ژیراهنما

رد، اما چون روشمند یگ یرخواهانه صورت میت خیشتر اوقات با نیها ب دخا ت
ز متأسفانه ین یا بته گاه 4دارد. یرا در پ یندژج ناخوشاژاوقات نتا یست، گاهین

ل توجه ژرد؛ به داستان ذیگ یصورت مگر ژها به منظور اهداف د دخا ت یبرخ
 د:ژینما

ف هفتۀ ازدواج، سوزن خورده بود، پس از عمل یان اّو ژکه در پا یعروس تازه
به نام... ازدواج  یا سا ه 00ک هفته است با مرد ژبه خبرنگار گفت:  یجراح
گر ژکردم که مانند زنان د یرفتم، حس م یکه به خانه شوهر م یام. روز کرده
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   79   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

شوهر و  یهنوز چند روز نگذشته بود که ناسازگار یخواهم شد؛ و بخت  خوش
خواهد بود، به  یم ب شتژکردم برا یکه فرر م یا یخواهرش آغاز شد و زندگ

ت کردند ژقدر مرا اذ ف مدت کم، آن ژل شد. اقوام شوهر در اژسوزان تبد یج نم
 8کردم. یله خوردن سوزن، اقدام به خودکشیر شدم و به وسیس یکه از زندگ

رنـد؛ یگونـه حرکـات قـرار گ فژر اید تحت تأثژف صورت، زن و شوهر نباژدر ا
بـه  یاحترامـ یشـدن خـانواده و ب ریبا، مانع د گژز یاتیو ادب یمنطق یبلره با کالم

بـت و ی، غینیمملـو از بـدب یاسـاس و گـاه یب یگونـه گفتارهـا فژآن ا شده، به ا
َوِإذا خــاَبَبُهُّم »مـّد نظـر قـرار دهنـد:  را یقرآنـ  ف آمـوزهژـان داده و اژـت مـت، پا

 2« اّْلجاِهُلوَن قاُّلوا َسالما  

 . اظهار تشکر 6

ف امر، باعث ژگر است. اژردژاز  یخانواده، تشرر زبان یاز عوامل گرم یرژ
ه اعتماد به نفس در همسران، یت روحژز تقویف و نژانجام وظا یزه برایجاد انگژا

 شود. یدارد، م یشتریخصوص زن که عواطف ب به
را ژاست؛ ز ی، کافیج ت قدردان یاقتصاد یازهایف نید تصور کرد که تأمژنبا

ف تصور ژشود. ا یف آن نمژگزژجا یزیچنان است که چ یتشرر زبان یر روانیتأث
ست؛ یندارد، درست ن یازیفه مرد بوده و به تشرر نیرون منزل، وظیز که کار بین

شتر او یت بیگذاشته، سبب موفق یاز مرد، در روح او اثر مطلوب یبلره تشرر زبان
 د:ژفرما یم گردد. امام صادق یم

َلی َمْن َشَ َرَ  َفِإّنُه ََل َزَواَل » ََ َلْيَك َو َأْنِبْ   ََ ْمَعاِ  اْشُ ْر َمْن َأْنَبَ   ِّ مٌب ِف  ال ُِ َمْ 
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َقاَء َلَهرا  َِ درتوررت ورتو ات وه وا8؛ِإَذا ُكِ رَر ِللّنْبَماِء ِإَذا ُشِ َرْ  َو ََل 

 پا گزتري نتز سي اباترتحسانومردوتحسان نبوا سوي

 اتزتر پا گزتريومرد؛زيرتتگردربرتبرتحسان پا گزتري نوي 

«ش ني دوتموخرتهديافه.تتردوتگروا پا يپايدترمي
 د:یل توجه کنژنک به نمونۀ ذژا

دارم. از  ینشناس سد: شوهر حقژنو یاز ت ران م یا سا ه 03دار  خانه یبانو
خانه از شستف ظروف و  یکشم، تمام کارها یبرم، زحمت م یصبح تا شام رنج م

او و فرزندان  یالزم را برا یها یها و بافتن ف اتاقژیها، از پختف غذا تا تز  باس
انجام نشده  یکار چیکه ه فژرسد، مثل ا یبه خانه م یوقت یدهم، و  یانجام م

زدۀ  واکس یها اتوشده و کفش یها ز ندارد.  باسیچ چیبه ه یاست. اصاًل توج 
د. اگر ژگو یا دستت درد نرند هم نمژک متشررم، ژگذارم،  یش مژاو را که جلو

ف قدر ژکند که خوبه، ا یحرفم را قطع م یف کنم، با تندژش تعرژمف هم برا
ا از قلۀ ژ یا ؟ شاخ غول شرستهیا کار کردهت را به رخ مف نرش، مگر چه ژکارها

مف نبود، حاال هشتش گرِو  یها که اگر زحمت ی؟ در صورتیا دماوند باال رفته
 2ن ش بود.

 دادن در مشکالت . روحیه7

شتر از مشرالت درون خانه بوده و یرون از خانه مرد، بیمعمواًل مشرالت ب
 ژیاروژد در روژان، زن بایف مژباشد. در ا شتر یمرد ب یذهن یریشود درگ یسبب م

ه مرد را در برخورد یمرد با مشرالت و رفع آن، پناه مرد باشد. با سخنانش، روح
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   73   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

سخف گفتف مرد از  ینه را برایگر، زمژت کند و از طرف دژب تر با مشرالت تقو
 8مشرالتش فراهم کند. یبعض

ره ف ب ژو بزرگان د  ائمه اط ار یتوان از زندگان یف خصوص، مژدر ا
دادند؛  یه میشان روحژاز مشرالت، به ا یان انبوهیگرفت. همسران آنان در م

، حزن و اندوه را به چ ره فاطمه زهرا یکردن حضرت عل مثال، نگاه یبرا
زدن با آن  حرف ف،یقژ دارد، به یف اثریکردن چن نگاه یوقت 2برد؛ یاز دل حضرت م

ط یکه زن، مح یداشته است. هنگامنه یف زمژدر ا یشتریر بیمه، تأثژکر یبانو
کنده سازد، حریخانه را با گفتار ن  یم منزل به صورت مأمنژک، از م ر و محبت آ

او افزوده  یمند بخشد و به قدرت ید به او میمرد درآمده، نشاط و ام یبرا
رو، از یبا کالم ن یبخش ف اساس است که هنر آرامشژد بر اژشود. شا یم
 4رود. یبه شمار مسته ژزنان شا یها یژگژو

ژه ژو خانواده، به یستند، اعضایمبتال ن یماریف بژکه به ا ژیها در خانواده
ها  ست حرفیزنند. الزم ن یهمسران، درباره موضوعات گوناگون با هم حرف م

ف که زن و مرد درباره موضوع یباشد. هم یو با اهداف متعا  یشه جدیهم
کنند، نشانه سالمت رابطه آن ا  یا رنگ  باس صحبت مژمثل طعم غذا  یا ساده

رد. یگ یگو در حّد ضرورت صورت مو مار، گفتیب یها در خانواده یاست؛ و 
د ژنبا ازمند است. پسین یزیزند که واقعًا به گفتف چ یحرف م یهر کس وقت

 یدر هر همسر خود از با میکن د تالشژبا و مژبگذر سروت فژا کنار از یسادگ به
 در آنچه اژ ،یونژزژتلو یها برنامه تا گرفته کار طیمح اتفاقات از م؛یبزن حرف
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خود را به او  یها یها و نگران ید خور م،یکن ید سعژبا. آمده شیپ ابانیخ
 م.ژیبگو

 . شکیبایی در برابر سخن ناخوشایند8

ز یند پرهژو کلمات ناخوشا ژیکند که از هرگونه بدگو یکانون خانواده اقتضا م
همسر  یاز سو یا مرد با کلمات تند و خشنژممرف است، زن  یشود؛ اما گاه

کرد متانت خود را حفظ نمود و  ید سعژف حا ت، باژخود مواجه شود. در ا
م که فرد یر دهییتغ یکه صحنه نزاع را طور ژیمواظب زبان خود بود؛ تا جا

ز ا بدتر اژه یشب یکه با پاسخ فژنتواند به خشونت خود ادامه دهد؛ نه ا یعصبان
 م.ژیفزای، بر آتش معرکه ب دهیآنچه شن

َلی ُخُلِق »فرمود:  نقل شده که رسول ا له از امام صادق ََ َمْن َصَبَر 
َطاُه الّلُه َثَماَب الّّشاِكِرین َْ ْ َر َأ َ ْْ َسَب ِف  َذِلَك ا َِ هر کس  8؛ اْمَرَأٍ  َدِيَئِ  اْلُخُلِق َو اْح

ورزد، همانا پروردگار به او پاداش  ژیبایبر اخالق تند و خشف همسرش شر
 «ت خواهد کرد.ژشاکران عنا

 وگو درباره خواستگاران قبل . عدم گفت9
 یها، از خواستگاران قبل ا جبران حقارتژکردن خود  زژعز یزن برا یگاه

د توجه داشته باشد ژکه با یکشد؛ در حا  یف امور را به رخ شوهر مژسخف گفته، ا
ادآور ژکند؛ بلره موجب کدورت و  یز نمژتن ا او را عزگونه سخنان، نه  فژکه ا

ممرف است  یحت 2گردد؛ یمتوجه زن م یان فراوانژشود و ز یها م خاطره
چنان  در بر داشته باشد؛ مثاًل همسرش تصور کند که آن یندژناخوشا یامدهایپ
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ممرف است موجبات سوء ظف مرد به زن را  یا حتژست ید محبوب زن نژکه با
در ارتباط بوده و او را دوست داشته  یف معنا که همسرش با کسژفراهم کند؛ به ا

ف اصول در ژتر را از م مژد؛ زژنما یر مژپذ بیخانواده را آس یف امر، بناژاست و ا
 گر است.ژردژف نسبت به یک خانواده مستحرم، اعتماد زوجژ

 بت. ابراز کالمی مح11
د شده یمحبت نسبت به همسر تأک یت ابراز کالمیات، بر اهمژروا یدر برخ

داشته، استحرام  یاریبس یگر، اثر روحژردژف به یرا ابراز محبت طرفژاست؛ ز
َقْمُل الّرُ ِل ِلْلَمْرَأِ  ِإِن  »د: ژفرما یم خانواده را به دنبال دارد. رسول خدا یبنا

َِ ا  ُأِحُبِك ََل َیْذَهُب ِمْن  د: مف تو را دوست ژکه به همسرش بگو یمرد 8؛َقْلِبَها َأ
د از وجود مرد، ژوجود زن با« شود. یگاه از قلب او خارج نم چیف کالم هژدارم، ا

اض عواطف خود یرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فیعطوفت و احساسات بگ
ه زن ، احساسات و عواطف مرد نسبت بیات خانوادگیراب کند. رکف حیس

فرزندان، صفا  یزن و هم زندگ یف عواطف است که هم زندگژاست. از ا
 2رد.یگ یم

ف به فرزندان دقت ژوا د ید توجه داشت که اگر در ابراز محبت زبانژا بته با
ف ژدر ا یرو ادهژا زژ یعدا ت یشتر خواهد بود؛ چرا که بینشود، اثر مخرب آن ب

که  یآورد و فرزند یفرزندان به وجود مان ینه را میکار، چه بسا آتش حسادت و ک
ت خود را در هم یده، شخصژند یا محبتژبرخوردار شده  یاز محبت کمتر

 یماریبرند، دچار ب یزند و اگر نتواند کار یم یند، دست به هر کاریب یشرسته م
 4شود. یم یروان

                                                           
 .88ـ3، ص 83، ج وسائل الشیعه. حّر عاملی، 5
 .498، ص نظا  کقوق زن در اسال مط ری،  مرتضی .0
 .491ـ490، ص 3، ج تفسیر نمونهمرارم شیرازی،  ناصر . ر.ک:9
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 او  همسر در مقابل خانواده ی. بیان خصوصیات نیکو 11

رـو قلمـداد ین یت قابـل قبـول در جامعـه را امـریوقعها، داشتف م همه انسان
گـاه مطلـوب در ژتر، زن و مـرد بـه دنبـال کسـب جا اس کوچکیکنند. در مق یم

گـاه ژف جاژـدن به ایرس یها از راه یرژز خانواده همسر هستند. یخانواده خود و ن
 ه متواضعانه است.یف به شرل احسف و داشتف روحژمطلوب، انجام وظا

ف ژتواند با کمک به همسر خود به ا یف میک از طرفژان، هر یف مژدر ا
در استحرام خانواده خود بردارد؛ از  یده، گامیند سرعت بخشژاحساس خوشا

همسر در مقابل فرزندان و  یرویات نیان خصوصیهمسران، ب یها جمله کمک
ت از همسر و ژ، اعالم رضایباشد که به عبارت یخانواده خود و خانواده همسر م

 ت، موجب استحرام خانواده است.ژت اعتماد به نفس او، و در ن اژقوت

 . بیان مطالب مورد عالقه12

 یشخصـ یها یژگژتوانند و یکه با هم دارند، م ژیوگوها زن و شوهر در گفت
نـه یف اقـدام، زمژـرا اژـان کننـد؛ زیـرا که از همسر خود دارند، ب ژیز انتظارهایو ن

د ژنما یرا فراهم م یشتریا کرده، تفاهم بیب تر م  گر راژردژشناخت آن ا نسبت به 
از عدم شـناخت را کـاهش  یناش یها یها و د خور گر، سوء تفاهمژد یو از سو

ببـرد و بدانـد  یطرف مقابل پـ یها ک از آن ا به عالقهژهر  یدهد؛ چرا که وقت یم
 یشـود، بـرا یناراحـت م ژیزهـایناخرسند و از چـه چ ژیزهایهمسر او از چه چ

نه ید، بلره زمژکند خاطر همسرش را آزرده ننما یم یب محبت او، نه تن ا سعجل
پسـندد، در  یرا کـه خـود نم یسازد. به عالوه، اگر رفتار یاو را فراهم م یخشنود

 یفـرد یهـا یژگژاز و یرژف رفتار ژداند که ا یهمسر مشاهده کرد، چون از قبل م
نرـرده،  یهمسـر تلقـ یاز سـو یارکردن، آن را آز تژاذ یبرا یاو است و نه ابزار

 کند. یآن را تحمل م یآسان به
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 خواهی و عذرپذیری. عذر13
زنـد، غـرور و  یاز او سـر م یاشتباه یکه بر نفس خود تسلط دارد، وقت یکس

ا ژـده گرفتـه ژـکـه حـق او را ناد یکند و از کس یم یتربر را کنار ن اده، عذرخواه
 د. ژنما یم ژیع کرده، د جوژضا

د یـک از زن و مـرد مقژهر  یدارد. وقت یت فراوانیمسئله، در خانواده اهمف ژا
 یبـرا یا نـهیگـر زمژکننـد، د یخواه ، عـذریباشند که بعد از بـروز هـر اشـتباه

منجـر نخواهـد شـد. افـزون بـر آن،  یریگ د و به انتقامژآ یبه وجود نم ژیجو نهیک
از آن ـا سـر زد، بـه دنبـال  ژیاگر خطـا یآموزند در روابط اجتماع یز میفرزندان ن

 است. یاصالح، عذرخواه یها از راه یرژند و ژاصالح آن بر آ
ک ژـندرت محصول اشـتباهات  ، بهید توجه داشت که مشرالت خانوادگژبا

شـود.  ی، از تعامـل نادرسـت سـاخته میطرف است. جنس مشرالت خـانوادگ
دارنـد. هرچنـد کوچـک در بـروز مشـرل  یف، سـ میک از زوجـژف، هر ژبنابرا

دهـد کـه هـر  یجه مینت یحل مشرالت، در صورت یف برایان زوجیم یوگو گفت
 دو طرف، صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کنند.

د طـرف مقابـل ژـکـرد، با یاز زن و شـوهر عـذرخواه یرـژدر ضمف، اگـر 
الُبرذَع َو  ِل َبرَلَیْق  شُر الّناِ  َمْن »فرمود:  یاو را قبول کند. امام عل یعذرخواه

رد و از ژگـران را نپـذژد یخـواه است که عذر یف مردم، کسژبدتر 8؛ِب الّذنْ  ِل بَ َلَیْق 
 «شان نگذرد. یخطا

 بودن . خوب شنونده14
بـر او  یاریبسـ ید که فشـار روحـژآ یش میپ ژیها تیانسان موقع یبرا یگاه

ف اتفـاق ژـا فرزنـدان اژـف یاز زوج یرژ یکه ممرف است، برا کند؛ چنان یوارد م
                                                           

 .881، ص 3ج  ، یدرر ا رلم، ترجمه: خوانسار. غرر ا حرم و 5
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انجام دهد؛ اما اگـر  یانسان کار یچ کس نتواند برایممرف است، ه یفتد؛ حتیب
را فـراهم آورنـد کـه فـرد  یا نـهیفرزندان، زم یف براژگر و وا دژردژ یهمسران برا

خـوب  یا د که شنوندهژدرد دل کند و احساس نما یراحت شده با مشرل، به مواجه
و  یشدن فشـار روحـ ت، عالوه بر کمف صورژش وجود دارد، در اژها حرف یبرا

 یاعضــا یهــا ژیرد کــه از راهنمایــگ یقــرار م یتیدن بــه آرامــش، در مــوقعیرســ
ف کـه ینره مشرل فرد حل هم نشود، اما همـژرد. بر فرض ایگ یاش ب ره م خانواده

انجامد.  یه فرد میت روحژکنند، به تقو یم یگران با او همد ژد دژنما یاحساس م
تر اسـت؛ چـرا کـه در  یاتیفرزندان ح ینه، برایف زمژکه وجود اد توجه داشت ژبا

ت یـثیادان شده، حیدن به آرامش، چه بسا گرفتار دام صیرس یصورت نبود آن، برا
 ز بر باد دهند.یخانواده را ن یو آبرو

 های گذشته . عدم یادآوری دلخوری15

 وجـود ی فظـ یریـو درگ یش آمـدن د خـوری، امران پیهر انسان یدر زندگ
دارند  یمتفاوت یـ روان یروح یازهایها و ن لژها، تما قهیدارد؛ چرا که زن و مرد سل

آن ـا متفـاوت باشـد،  ی، سطح خانوادگیو اقتصاد ی، فرهنگیو اگر از نظر مذهب
 شود. یز افزوده میف امر نژبر شدت ا

ان مـاجرا، ژـپا یف راه بـراژرخ داد، ب تـر یف مسائل در زندگژا یچنانچه زمان
 یباشـد. ب تـر اسـت، بـه جـا یخصـوص زن، م ف، بـهیاز طـرف یرژکوتاه آمدن 

حـل  یف حا ـت بـراژها، به حل مشرالت بپردازند و ا بته ب تر ید خور یادآورژ
اسـت کـه  ی ژمناسـب اسـت. بـد یوگـو در فرصـت مشرل و ارائه راهرار، گفت

سـت و ین ینفـع زنـدگچ وجه به یمختلف، به ه یها ها به ب انه ید خور یادآورژ
 خواهد شد. یدتر بعدژساز اختالفات شد نهیزم یگاه یحت
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 . اظهار دلتنگی در زمان دوری از یکدیگر16

ان یان احساسات، رشته محبت میاز هم دور باشند، ب یزن و مرد مدت یوقت
ا ژاو ابراز کند و  یخود را از دور یمثال، د تنگ یکند؛ برا یتر م آن ا را محرم

ر آمدن همسر ژر و دیبا، از تأخژو با کلمات ز یش را به صورت تلفنژخو ینگران
و  یگر را دوباره مالقات کردند، خوشحا ژردژکه  یان کند و زمانیخود ب

استفاده کرد که  ید از کلماتژف خصوص نباژاش را به زبان آورد؛ ا بته در ا ید تنگ
د توجه داشت، ژه بانرژگر باشد. ضمف اژردژکردن به  ا نشانه شکژبوده  یخیتوب

، یریامک و پست ا رترونیمانند پ ژیها ق روشژا ارادت از طرژابراز احساسات 
 دن صدا را ندارد.یکردن و شن جه صحبتیر و نتیهرگز تأث


