
 

 رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان

 *طباطبایی ندوشنسیده مریم 

 اشاره 

دو خانواده با  یوستگیبلره پ ؛ستیگر نژردژوند دو فرد با یپ صرفاً  ازدواج،
 یف، برایف، زوجژاست. بنابرا یسبک متفاوت زندگ و یتیترب یها وهی، شگفرهن

ازمندند. ین یر زندگیپرواز در مس یت در ازدواج، به دو بال برایو موفق یبا ندگ
گر است و بال ژردژو سازنده با  یمیارتباط صم یف برایک بال، م ارت زوجژ
کننده بال اّول است،  تژست و چه بسا تقوین یگر که ارزش آن کمتر از اّو ژد
 باشد.  یم« شاوندان هر دو طرفژِت معاشرت با خوژرژمد»

در عصـر  ینیماشـ یختـه، زنـدگیرا برانگ یاریبس یها یمتأسفانه، آنچه نگران
ل ژو کوچـک تبـد یا هسـته یها گسترده را به خانواده یها امروز است که خانواده

ف ارتباطات محدود کرده اسـت. از ژگزژگسترده را جامراتب ارتباطات  نموده و به
ل خـانواده بـه وجـود یاختالفات که ممرف است بعد از تشر یگر، برخژد یسو

ان یـف اسـاس، بژـکند. بر ا یشاوندان دچار مشرل مژف را با خوید، روابط زوجژآ
                                                           

 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزه خانواده.  *
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سـبک  یرا به سـو یتواند ارتباطات سطح یشاوندان، مژبا خو یارتباط یها وهیش
ف بـا یسـته زوجـژشا یف نوشـتار، رفتارشناسـژـسوق دهـد. در ا یاسالم یزندگ
 م.یده یقرار م یشاوندان را مورد واکاوژخو

 های ارتباط زوجین با خویشان بایستگی

 ، فلسفه زوجّیت «ما شدن. »1

رد. یگ یف صورت مژوا د یشان غا بًا با همراهژش از ازدواج، ارتباط با خویپ
کنند. انتظار  یدا میپ ینسبت به هم احساس عاطفرو، فرد و بستگانش  فژازا
ار یل استقالل و اختیز روابط فرد با بستگان، به د یرود که بعد از ازدواج ن یم
ابد. در واقع، انتظار آن است که ژز یش نژابد، بلره افزایتن ا کاهش ن شتر، نهیب

ش ژخو یگر را به زندگژد یت جمعژک هوژکنند،  یکه ازدواج م یدختر و پسر
« بودن مف »ف است که از ژت ایاست؛ چراکه فلسفه زوج« ما»اضافه کنند و آن، 

م. ژمستحرم ساز« ما شدن»را با ستوِن  یان زندگیم و بنیبرس« ما شدن»به 
ل تو، مادر مف ـ یل مف ـ فامیمانند: فام یل خانواده، مسائلیف، بعد از تشرژبنابرا

 یها، در زندگ یل خودمحوریقب فژمادر تو، مشرالت مف ـ مشرالت تو و از ا
ک ژنزد« ما»به « مف»د بروشند تا خودشان را از ژف بایمعنا ندارد و زوج ژیزناشو

 ند.ژنما

 . سفارش اسالم درباره خویشان2

است که.  یو اجتماع ی، خانوادگیشمار فرد یب یاژمزا یارتباط با اقوام، دارا
و ضرورت آن در  دهژگرد مطرح« رحم  صله»ده تحت عنوان ژف پدژدر اسالم ا

مورد، وسه  بیست یدر قرآن ط خداوند. است شده یادآورژات ژات و آژروا
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د یل بر  ،یدکتأ زانیم اژف 8است. نموده سفارشا قربی  اقوام و ذوی نسبت به
د: ژفرما یم رمکرسول ا. رحم در پیشگاه حضرت حق است  اهمّیت صله

َِ ٍ  ِالی ذى َمن َمّشی» ّّزَوَ ّل َا َر ِمَعِ   َقرا ََ َن ِسِه َوماِلِه ِلَيِصَل َعِحَمُه َاَطاُه الّلُه  ِِ
خداوند  ند،کوشش کرحم   س با جان و مال خود در راه صلهکهر 2؛َشهي ٍ 

 «دهد. صد ش ید به او میرپاداش ژ بلندمرتبه

 . نکوهش قطع ارتباط با خویشان3

از امام   جعفر صادق امام که چنان مورد نفرت حق است آن ،قطع رحم
که با بستگان  یبا کس یاز معاشرت و دوست»... کند که فرمود: ینقل م  سجاد

 )بقره، کتاب خدا یرا در سه جا یف کسیرا چنژز ؛زیبپره ،خود قطع رحم کرده
 4 «ام. افتهژف ژ( مورد  عف و نفر09 و 00 هژمحمد، آ ؛01ه ژرعد، آ ؛03ه ژآ

ل یدهد، به د  یشود که اسالم به ما اجازه نم یث استفاده مژف حدژف اژاز ا
اند، با آن ا  کرده ید کوتاهید عژاز همسر ما، در بازد یا اقوامژاز ما  یشژآنره خو

 م. یقطع ارتباط کن

 . آثار مثبت ارتباط با خویشان4

ن فته است که  یر و برکتیکند، چنان خ یدر همه  که اسالم به آن سفارش م
آبرهام ازمند است. یها پژوهش ن ف اثر آن، به سالژتر ف م کوچک یگاه انسان، برا

کند که  مطرح می« داشتف از به تعلقین»ازی را با عنوان یشناس غربی، ن روان ،مز و

                                                           
تفصیل بیان نموده است ازجمله: بقره، آژه  ها متعدد به ا قربی را در اژف سوره . خداوند مسئله ذوی5

 . 44، 1؛ نساء، آژه 981و  810، 14
 .88، ص 3، ج الفقیهکتاب من اليحضره . شیخ صدوق، 0
 «.رحم»، ماده 8، ج سفینه البحار. شیخ عباس قمی، 9
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روابط دوستانه  :قژست؛ از طرا ژیپاسخگوهای متعدد قابل  به روش ،ازیف نژا
شه ژر 8ر.اط با همسشاوندی و ارتبژگران، ارتباطات اجتماعی، ارتباط خوژبا د
ک ژبه امروزه شده، عدم تعلق افراد  یها یر زندگیکه دامنگ یاز مشرالت یاریبس

که  یعاطف ک گروهژ بهبا تعلق خانواده،  یک اعضاژراژ است. یگروِه عاطف
را به دست  یارزشمند ی، دستاوردهایاست، از  حاظ روان یشاوندژگروه خو

 و عزت نفس.  یآورند؛ مانند: احساس ارزشمند یم
شتر یافراد ب یگروه یوندهایها و پ هرچه تماس که اند افتهژدر پژوهشگران

ف ژج اژنتا از امام صادق یثژحد 2.تر خواهد شد یعمر آن ا طوالن ،شود
 کند: ید مژیپژوهش را تأ

ه کـتـا آنجـا  ؛ه بر عمـر بیفزاژـدکشناسیم  رحم، چیزی نمی  ما، غیر از صله»
رحـم   ه اهـل صـلهکـ یامـا زمـان ؛سه سال اسـت ،سیکعمر  مانده[ی]باق گاهی

نـد و ک یمـوسـه سـال  افزاژد و آن را سی شود، خداوند سی سال بر عمرش می می
نـد و خداونـد ک وسه سال است و قطع رحم می سی سیکعمر  مانده[ی]باق گاهی

 3 .«دهد یاهش مکاهد و عمرش را به سه سال ک سی سال از عمر او می
مغز  یرو ،شاوندانژد با اقوام و خوژدوبازدژد ،داده استمطا عات نشان 

با  دارژدک گروه از افراد بعد از ژ یق، رویک تحقژدر  گذارد. یم مثبت ریثأت
 دوستانر اقوام، ژو تصاو ها سرع یتماشاگر بعد از ژبر گروه د خانواده و یاعضا

 از شتریبـ  ران،ژنزدد با ژباز دوژافتند که دژدر دادند انجام یم.آر.آها، اِ  بهژغرو 
3.کند یو نشاط مزه یجاد انگژو ا دهد... یر خود قرار میمغز را تحت تأث ـ همه

                                                           
 .433، ترجمه ژحیی سیدمحمدی، ص هاى شخصیت نظريه. دوآن شو تز و سیدنی آ ف شو تز، 5

2. www.irannaz.com. 
 .814و  819، ص 9، ج الکافی. کلینی، 9

4. www.irannaz.com. 
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 م؛ژیفزایز بید آثار مثبت ارتباط با اقوام بر فرزندان را نژ، بایرات روانیف تأثژبه ا
که در  یقیشوند. تحق یم ی، اجتماعکنند یوآمد م ل رفتیکه با فام ژیها  بچه

سازنده،  یشاوندژخووابط دهد که ر یسطح ش ر اصف ان انجام شده، نشان م
که  یدارد و دختران و پسران «جوانان» یبر سالمت روان یدار ار مثبت و معنیتأث

به  یبندژ، پایکنند، از نظر: هوش اجتماع یرا تجربه م یشتریب یلیروابط فام
م ژاجتناب از مواد مخدر و جرا، یجمع یها تیآداب جامعه، مشارکت در فعا 

 8قرار دارند. یگر، در سطح باالترژد

 اصول ارتباط زوجین با خویشاوندان

 . احترام1
 عروس و دامادشانکه خانواده همسر از  یزید تن ا چژو شابیشترژف 

در مورد پدر و  یت آداب اجتماعژرعا یعنژ. احترام، است «احترام» ،خواهند مي
: فرمود اند. امام علی ما را با جان و دل پرورش دادهها همسر  که سال یمادر

دانشمند را به ج ت علمش، و بزرگسال را  2؛ َواْلَ ِبيُر ِلِسِنه  ِلِبْلِمهِ   اْلَباِلُ    ُیْ َرُ  »
های  ی، ضمف انتقاد از ناهنجارامام علی« د احترام کرد.ژل سّف او، بایبه د 

کژرفتاری مردم، بر ا َوََل   َكِبيَرُهْ    َصِغيُرُهْ    ََل ُیَبِظُ  »د: ژنما مید یف دو مسئله تأ
تر را  تر، بزرگ د که کوچکژبر ای به سر می در زمانه 4؛ َیُبمُل َغِنُيُهْ  َفِقيَرُه 

 «کند. دگی نمییر رسیدارد و ثروتمند، به فق ینم یگرام

 یعنژ؛ احترام، گوش بودن نیست به بودن و غالم حلقه منفعل یبه معنااحترام، 
ا با ژم و ژ، جلوتر از پدر و مادِر همسر، وارد نشویمثاًل هنگام واردشدن به مران

                                                           
 ش.8430، 4، ش 1، دوره تحقیقات نظا  سالمتبرگرفته از: مجله علمی پژوهشی  .5
 .318، ص 8، ج  غرر الحکم ودرر الکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 0
 .83، ص 4، ج  . همان9
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م. نرته یه در گفتار استفاده نرنژف زبان با آن ا سخف گفته، از طعنه و کناژترنرم
 یشگید همژدر مورد پدر و مادِر همسر، با یت آداب اجتماعژنره رعاژگر اژد

رنگ  شدن، کم یها از زمان ازدواج و خودمان ه گذشت سالد به ب انژباشد و نبا
 یژه اقوامشان، براژو گران، بهژِف همسر در حضور دژم که احترام به وا دیشود. بدان

که در جمع، با ادب و با  حف  یدارد. عروس یارزشمند ینژریآن ا حالوت و ش
ش و ژت خویبودِن شخص د، مؤدبژگویند با مادرشوهر سخف مژخوشا
 دهد.  یبودن مادرشوهر را به همگان نشان م محترم

ــ ــابیف بن ــرق م ــت آدم و یف ــوان ادب اس  حی
 

 
 ادب اسـت ،زژنت مـردان راحت روح زنان، 

 

 . مدیریت وابستگی به خانواده2

م ژکه حر است وابستهش ژخوقدر به خانواده  ، آنفیاز زوج یرژگاه 
 هنگام حضور در  زن یگاه ؛ مثالً کند یرا فراموش م  مشترک یزندگ یخصوص

و  شود یمبا خانواده خود  مدت یطوالن یکنار همسر، مشغول مرا مات تلفن
ان یاش در م ش را با خانوادهژخو ی حظه زندگ به گزارش روزمره و  حظه

 یضرورمسائل  فراتر از بازگوکردِن  یزیچ ،یها موضوع صحبت گذارد. اگر یم
و همسر  گرددباز  یزندگ یخصوصم ژگران به حرژد یشود پا ی، باعث مباشد

از افرار  ژیپا شه ردّ یهم ،مشترکش یزندگ یها یریگ میدر تصمکه  ز فرر کندین
شتر وجود دارد و باعث یها ب ف اتفاق، در خانمژ. اخانواده همسرش وجود دارد

 یستند و گاهیشه جوانان مقصر نیشود؛ ا بته هم یمرد به خانواده همسر م ینیبدب
به آن ا  یادژز یتعداد بودن فرزندان، وابستگ ل کمیپدرها و مادرها به د  یبرخ

 کنند. یخود مطرح م یرا ب انه ارتباِط افراط یدارند و نگران
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 . مدیریت انتظارات3

 یدارند؛ انتظارات یش از حّد یف، از خانواده همسر انتظارات بیاز زوج یبعض 
د، چرا سوغاِت سفر مادرشوهر کن یمثل: چرا مادرزن از فرزند ما مراقبت نم

ف نوع. ژاز ا یست و مسائلین ما یما ت یبه فرر وضع ز بوده، چرا پدر همسریناچ
نره ژبدون ا ؛خودمان است یازهایما تن ا معطوف به ن  توجه یعنژ ،داشتف توقع

است که هرچه  ی ژ. بدمیبه احساس و خواسته طرف مقابل داشته باش یتوج 
گران ژم و رنجش ما از دژدار یشتریب یکمتر باشد، آرامش روحگران ژتوقع ما از د

، همه ینداشته باش یاگر انتظار و توقع»اند:  م گفتهژابد. از قدژ یز کاهش مین
 «داشت.  یها را دوست خواه آدم

 ها . گذشت از دلخوری4

، یها زندگ گر، پس از سالژردژک تنش در روابطشان با اقوام ژف با یگاه زوج
از فرد  یبرون و سفره عقد را که در آن باعث د خور ند بلهژخوشاخاطرات نا

تازه  یا نهیل به کژک نه، تبد یکشند؛ غافل از آنره د خور یش میخطاکار شده، پ
َالُ نيا » :دژفرما یم امام علیارتباط است.  یز باعث سردینه نیشود و ک یم

حقیرتر و  ،تر کوچک ،دنیا 8؛قاُ  َأصَغُر َوَأحَقُر َوَأنَّزُع ِمن َأن ُتطاَع فيَها الِح 
 «د.ها پیروی شو ینهک ه در آن ازکناچیزتر از آن است 

ها با اقوام همسر که گاه در روابط  ژیجو نهیاز ک یداست که بخشیناگفته پ
ف یزوج یداور شیپاز  یا مادرزِن و داماد مش ود است، ناشژمادرشوهر و عروس 

قبل از ازدواج است که  «عروس و مادرشوهر»ا ژ« داماد و مادرزن» درباره رابطه
خانواده  یدرباره اعضا یت منفیاست که ذهن یآن هم متأثر از خانواده و دوستان

                                                           
 .8103، ح 19، ص 9. همان، ج 5
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ت آن ا با خانواده همسر یمی، مانع صمیذهن یها شهیف کلیهمسر دارند و هم
 .شود یم

ه به ک شود؛ درحا ی یگانگان میبا ب یداشتف نسبت به اقوام، باعث دوست نهیک
نند و تن ا ک شتر دوستان هنگام گرفتاری، انسان را رها مییتجربه ثابت شده، ب

شتابند؛ زژرا پیوند خوژشی، پیوندی طبیعی است  اش می همان خوژشان به ژاری
اقوام و خوژشان، اگر »های عامیانه گفته شده:  شود. در مثل آسانی برژده نمی ه بهک

 8«رژزند. نمیگوشت انسان را بخورند، استخوانش را دور 
شود.  نیاز نمی گاه از خوژشانش بی فرماژد: انسان هیچ می امام علی

اگرچه مال و اوالد داشته باشد، به مالطفت و احتراِم آنان احتیاج دارد. آن ا 
نند و به هنگام گرفتاری، زودتر از ک ه با دست و زبان از او حماژت میکهستند 

 2شتابند. اش می دژگران به ژاری

 وآمدها رعایت اعتدال در رفت. 5
ل هر دو طـرف، یو فام ها خانوادهارتباط با در میزان  ،انصافو عدا ت ت ژرعا

لشـان را تافتـه یِف خودخـواه، خـود و فامیاز زوجـ یاسـت. بعضـ یموضوع م م
ارتباط و معاشـرت را دارنـد و  یت و برقراریمیدانند که ارزش صم یم یا جدابافته

ــوام همســر ر ــل، اق ــادر مقاب ــا آن ــا را یب یم یتر فژیا در ســطح پ ــاط ب ــد و ارتب نن
 یهـر روز بـه منـزل پـدرهـا  از خانم یکنند؛ مثاًل بعضـ یم یابژکننده ارز خسته

امـا  ؛زننـد یسر م خودشان یعمو اژ، خا ه، عمه ژیدر طول هفته به داروند و  یم
از  ینـد و حتـژنما یبـه برخـورد مژوآمد با خـانواده همسـر، همچـون غر در رفت

است که همسـران  ی ژورزند. بد یز امتناع میبا خانواده همسر ن یتلفن یاحوا پرس
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 یگذارند و سع یآن ا م یخودخواه یف افراد را به پاژدر رفتار ا یف افراد، دوگانگژا
از  یاریشـه بسـژف عامـل، رژـاز خانواده همسر دارنـد. ا یدر کنش متقابل و دور

 با خانواده همسر است. رنگ ف و ارتباطات کمیاختالفات زوج
ف یاز زوج یرژوآمد با اقواِم  در کار باشد، رفت یز بدون آنره عمدین یگاه

 یب تر اقوام برا یزژر ا برنامهژشتر یب یگرم ل خونید به د ژف شاژشود و ا یشتر میب
نه کاهل هستند، یف زمژکه در ا یلیف، در مورد فامژدور هم بودن باشد. بنابرا

کردن  جمع یرند و برایرا به ع ده بگ یزژر خودشان برنامهد ژف جوان بایزوج
حضور در  یل و دعوت آن ا برایفام یها قدم شوند. تماس با خانواده شیبستگان پ

ف کار ژد است ایست و بعین یسبز با شام ساده خودشان، کار دشوار یک فضاژ
 د.ژاین بر یاندک، از ع ده کس

 خویشاوندن. استفاده از راهنمایی و مشاوره با 6

از است؛ مگر افراد ین یکردن ب د که از مشورتژتواند بگو یکس نم چیه
َن ِسِه َمِن »د: ژفرما یم ی. امام علیمغرور، خودمحور و خودرأ ِِ َق  خاَطَر 

َرأِیه ِِ غنی  َِ را به  شتفژنیاز بداند، خو س خود را از رأی و نظر دژگران بیکره 8؛اد
 «ست.خطر انداخته ا

زنند.  یگدار به آب نم یدانند و ب یبان خود میمشورت را پشتف موفق، یزوج
ش را ژنه خوژ، وقت و هزیشنوند و انرژ یگران را کمتر مژف افراد شماتت دژا

 برند.  یف استفاده را مژگران ب ترژکنند؛ چون از تجربه د یتلف نم
احترام و بزرگداشت آن است و ا بته  یخواستف از اقوام همسر، نوع مشورت

ز هست. یگران نژدادن به حسادت د انژپا یبرا یزژ، تجو خواستف مشورت یگاه
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ه دارند؛ ژش گالژاز اقوام نسبت به خو یرژف از حسادت یاوقات، زوج یگاه
 یف روش براژمند است. ب تر گله یا جارژمثاًل عروس از حسادت خواهرشوهر 

له، یف وسژآن است. بد ژیگران، استفاده از مشورت و راهنماژکاهش حسادت د
را به  یو یروزیاز پ یک دانسته، بخشژت فرد شریفرد حسود، خود را در موفق

 رد. یکارگ شدن او به موفق یش را براژدهد و چه بسا همه تالش خو یخود نسبت م

 های خویشاوندان . چگونگی برخورد با دخالت7

دخا ت ف یزوج یکه در زندگ یو مشورت فرق دارد. کس یبا د سوز ،دخا ت
نظـر  ،یز و درشـتژـر دارد در هر مـوردِ  یسع ،ده گرفتهژرا ناد آن ات ژکند، کفا یم

خواهـد کـرد. را سـرزنش  آن اد، ند و اگر جز به نظر او رفتار کنژنماخود را اعمال 
قـت را مـنعرس یف حقژـران دربـاره طـالق، اژشده در ا انجام یها اکثر پژوهش»

ورشـدن  ف، موجب شعلهژان و وا دژآشناگران، مانند: اقوام، ژاند که دخا ت د کرده
از مـوارد، بـه طـالق منجـر  یشـود کـه در بعضـ یاختالفات زنان و شـوهران م

هـا، بـه علـت دخا ـت  درصـد طالق 12تـا  12»بر اسـاس آمـار،  8«شود. یم
   2«افتد. یها اتفاق م خانواده

تا حال سه مرتبه مادرزنم ما را تا آستانه طالق برده. مثل » د:ژگو یم یشخص
ارهای کند، به کاحترامی  ه به مف بیکدهد  زند، به دخترش ژاد می عقرب نیش می

هفته ژک  آژد، تا جا داشته باشد. هر وقت به خانه ما مییمنزل نرسد و توقعات ب
  4«دارم.ف، چشم دژدنش را نیهم یشود. برا می  منزل ما به ج نم بدل
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مصلحت نیست  رد،ک یاظ ارنظر و دخا ت فیزوجل ئدرباره مسا یسکاگر 
ه شاژسته است زوجیف رنید؛ بلک ه شما دخا ت میکه آشرارا به آن ا گفته شود ک

با حفظ استقالل خود، به رهنمودهای آن ا با نظر مثبت توجه نماژند تا با آرامش 
نماژند. در چنیف مواردی، باژد الزم فرصت انتخاب صحیح را برای خود فراهم 

رد و از مواج ه مستقیم کشده با دخا ت وا دژف برخورد  خیلی سنجیده و حساب
پسندند،  ه زوجیف آن را نمیکبا آن ا، جدًا پرهیز نمود؛ مثاًل اگر پیشن ادی دارند 

سته است که به پیشن اد آن ا خوب ژه بارنند؛ بلکنباژد همان اّول با آن مخا فت 
ند و به وا دژف بگوژند: آژا ژده، بعد از مدتی، آن پیشن اد را اصالح نمارکگوش 

ارآمدتر کنیم، ب تر نیست؟ چه بسا وقتی پیشن اد زوجیف را کگونه عمل  اگر ما اژف
ز ب تر است یتر است. در بعضی موارد ن ه اژف راه، ب تر و صحیحکببینند، بگوژند 

زوجیف تسلیم حرف وا دژف خود شوند و با قصد قربت و به ج ت احترام به آن ا، 
نند؛ چه بسا خداوند به د یل احترام فرزندان به وا دژف کبه پیشن ادشان عمل 

 ار و زندگی آن ا به وجود آورد.کتی در کخود، بر

 . حفظ اسرار خویشاوندان8
که  یدر دل دارد. دختر و پسر است که یهرکس به اندازه اسرار یبزرگ

از  یاریان بسژشوند، در جر یک خانواده مژعنوان عروس و داماد عضو  به
د ژف، باژرند. بنابرایگ یمناسبات، مشرالت و اختالفات درون خانواده قرار م

از  یف و حافظ اسرارشان باشند. متأسفانه، بعضیهمچون فرزندان آن خانواده، َام
ف ژتر کنند و کوچک یعمل م« فیخبرچ»و « نجمستون پ»ف، همچون یزوج

ا اقوام گزارش ژخاص، به خانواده خود  یجانیاتفاق خانواده همسر را با ه
جاد نموده، ژرا ا یاری، مشرالت بسیلیفام یها ف مسئله در ازدواجژدهند. ا یم

در  یاگر راز و سّر خاص یشود. حت یم باعث عدم اعتماد نسبت به فرد خطاکار 
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 یلژگذارند، چه وسا یم ژینره آن ا بر سفره چه غذاژهمسر نباشد، اخانواده 
ا اتحاد دارند، روابط برادران همسر با زنانشان ژاختالف  یخرند، با چه کسان یم
است که  یمثابه راز ن ا بهژا خواهران همسر با شوهرانشان چگونه است، همه اژ

ف یزوج یبرا یچ نفعیساختف آن ا ه دارند و مسلمًا فاش یف از آن آگاهیزوج
 امبریپ خواهد داشت. یرا در پ یو عذاب اخرو یویندارد؛ جز آنره مشرالت دن

اَلماَنِ ، »ف فرمود: یش به ابوذر چنژخو یپندهادر  اکرم ِِ یا َاِاَذُع َاْلمجاِلُس 
ِنْب ذِلَک  َِ امانت است و  ،جلسات خصوصی 8؛َوِاْفّشاُء ِدِر َاخيَک ِخياَنٌ ، َفاْ 

 .«زیاز آن بپره . پس،اشدب یانت میخ ،سّر برادر مؤمف یافشا
به محضر  حضرت فاطمه یکند: روز یت مژشه رواژاز عا  صدوق خیش

درباره مضمون  یوگو کرد. وقت شان گفتژبا ا یآمد و پن ان رسول خدا
ْفِّشَی ِدّر َعُدمِل الّله»دم، فرمود: یامبر از او پرسیش با پژوگو گفت ُ

ِْ  2؛َما ُكْنُ  
 «مف راز رسول خدا را افشا نخواهم کرد.

 م مگر به حضـرت دوسـتژث دوست نگوژحد
 

 
 دارد  کـــــه آشـــــنا ســـــخف آشـــــنا نگـــــه 

 

 . حفظ اسرار خانواده9
ف ژخودش را دارد و برمالشدن ا ید بدانند که هر خانواده، رازهاژف بایزوج

گران ژدخا ت د یبرد و هم راه را برا یر سؤال مژرازها، هم استقالل خانواده را ز
ان گذاشتف آن با ید از در مژف، بایکند؛ مثاًل در صورت اختالف زوج یباز م

ف یحل خواهند شد و زوج یزود ف اختالفات بهژرا اژز شود؛ زیشاوندان پرهژخو
شان ژخانواده و خو ید منفژماند، د یکه م یزیکنند؛ اما چ یآن را فراموش م
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 یها یپدرها و مادرها نسبت به ناراحت شما و همسرتان است. ینسبت به رفتارها
را که باعث آزار فرزندشان شده،  یاند و کس ار حساسیش بسژفرزندان خو

ک مشاور متخصص، ژبا  ژیان گذاشتف مسائل زناشویبخشند. در م یم یسخت به
ف، رفتار عاقالنه ژاست. بنابرا یخانوادگ یها نه حّل اختالفیف اقدام در زمژب تر

ند تا از مشرالت ژشان را حفظ نما یف، اسرار زندگیاز زوج کژف است که هرژا
 8؛ ِدِره  ُصْنُ وُ    َصْ ُع اْلَباِقِل »فرمود:  یامام علابند؛ ژت یمصون یاحتما 

 « ست. سینه عاقل، صندوق سّر او
د توافق کنند که چه ژف بایز زوجیر مسائل نژ، در سایر از موارد اختالفیبه غ

از مسائل،  یاست، در بعض یند. گفتنژخانواده خودشان بگود به ژرا نبا ژیزهایچ
ف خارج است، یاد و مسائل حاد که حّل آن از ع ده زوجی، اعتیماریر: بینظ

 باشد.  یم یو منطق یعقالن یها کار ساختف خانواده آگاه

 آور رسوم تکلف. کنارگذاشتن تجمالت و 11
است که ما را گرفتار ترلفات  یژها رسم ،یلیف آفات روابط فامژاز بدتر یرژ

گاه دو مرتبه پشت سِر هم به  چیها ه خانواده یکند؛ مثاًل بعض یماد ژو مشقات ز
د ما را ژند و بازدژایند: تا آن ا به منزل ما نژگو یروند و م یاز اقوام نم یرژخانه 

ف صورت، اگر ژاست، در ا ی ژم! بدژرو یپس ندهند، دوباره به منزل آن ا نم
مار باشند و نتوانند صله را جبران یم، گرفتار و بیکه منتظرشان هست یا هخانواد

 همراه خواهد بود. یطوالن یریل با تأخیف فامژدار مجدد اژکنند، د
 ـوده یب یهـا یجـاد توقعـات و د خورژمنجر بـه ا یر، گاهیوپاگ رسوم دست

ت یــدن موقعیکشــ مــادر مــف، اهــل بــه رخ»گفــت:  یم یشــود. خــانم جــوان یم
ک خودم را به منز م ژِل درجه یخواهم فام یل است و هر وقت میفرزندانش به فام
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م ژپرسد و اگـر بگـو یشام م یرد و از برنامه ما برایگ یدعوت کنم، مادرم تماس م
رون ینرف و کباب و جوجه از ب یزژد: آبرورژگو یکنم، م یآماده م یسبز مثاًل قرمه

 یاد، رغبتژز یها نهژل هزیمسرم به د ف موضوع، باعث شده مف و هیه کف! همیت 
 «  م.یدادن نداشته باش یبه م مان

 گیری نتیجه

ب شوهر یو نرم، در ترغ یزباِن احساس یریکارگ داست که زنان با بهیناگفته پ
ل هر دو طرف، نقش قابل یژه در ُحسِف ارتباط با فامژو ، بهیاوامر ا   یبه اجرا

 8؛َأكَثُر الَخيِر ِفی الِنساءِ » د:ژفرما یم امام صادقکه  دارند؛ چنان یا مالحظه
 .«در زنان است ،تکبیشترژف خیر و بر

امت دارند.د و یمان به قژت و ایهستند که احساس مسئو  یزنان مؤمف، زنان
نند شوهرشان نسبت یش توافق دارند و اگر ببژ، با همسر خویاوامر ا   یدر اجرا

ورزد، او را به  یغ مژنموده و از کمک به آن ا در یبه اقوام هر دو طرف کوتاه
که برخالف خواسته  یکنند؛ اما زنان یب میگران ترغژُحسف ارتباط و کمک به د

خود، مانع ِصله رحم  یجایا و با توقعات بژاند  در حرکت« خود»حق و بر محور 
ُیَها »د: ژفرما یرا دشمف انسان قلمداد کرده، م یف کسانیشوند، خداوند چن یم

َ
یا أ

ْوالِدُکّْم َعُدًوا َّلُکّْم َفاْحَذُروُهّْم َوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا 
َ
ْزواِجُکّْم َو أ

َ
اَّلذیَن آَمُنوا ِإَن ِمْن أ

از همسران و  ید! بعضژا مان آوردهژکه ا یکسان یا 2؛َوَتْغِفُروا َفِإَن اّلَلَه َغُفوٌر َرحيٌّم 
د و چشم ید و اگر عفو کنیاز آن ا برحذر باش د.دشمنان شما هستن ،فرزندانتان

چراکه خداوند بخشنده و م ربان  ؛[بخشد یشما را م زین خدا]،  دید و ببخشیبپوش
 «ت.اس
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