
 

 

 

 داماد و عروس زندگی در والدین دخالت قلمرو و عوامل

 *محمدخانی مرضیه

 مقدمه

 در بنیان، اين رشد و سالمت و است ای جامعه هر در اساسی ركن ،«خانواده»
 كه است بديهی بینجامد. آن شکوفايی به عمل، در كه است اموری به توجه گرو
 تا شود داشته پاس و ناختهش نیکويی به خانواده اعضای از يک هر جايگاه بايد

  آيد. دست به مقدس نظام اين تشکیل از مطلوب نتايجی
 در والدين دخالت قلمرو بحث حوزه، اين در توجه شايان های عرصه از يکی
 و عوامل بررسی به كوشیم می نوشتار، اين در است. داماد و عروس زندگانی

 نمايیم. ترسیم را آن های نبايد و بايدها و بپردازيم موضوع اين قلمرو

 زناشويى بنياد تحكيم در مادر و پدر نقش

 در ،ندردا مهمی نقش همسر انتخاب اصل در چنانکه داماد، و عروس ۀخانواد
 را آنها كه طوری كنند؛ ايفا مهمی نقش توانند می نیز زناشويی بنیاد تحکیم

 آيین از غالباً  ،زندگی آغاز در داماد و عروس ت.نسدا ازدواج ۀپشتوان توان می

                                                           
 .پژوهشگر *
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 اختالف با غالباً  ،ندا تجربه بی و ناآزموده چون و ندا اطالع بی همسرداری ظريف
 ممکن كه شد خواهند مواجه اجتماعی و اخالقی مشکالت از ای پاره و سلیقه
 به لذا ؛دهد قرار خطر معرض در را آن اساس و كند تیره را خانواده روابط است

 اين توانند می كه افرادی بهترين دارند. یازن خیرانديش و باتجربه ،عاقل یمشاور
 باتدبیر و عاقل آنها اگر هستند. داماد و عروس ۀخانواد ،نندك ايفا را مهم نقش

 حل در و دهند انجام نوپا ۀخانواد اين به را خدمت ترين بزرگ توانند می ،باشند
 اه،خیرخو و فهمیده ۀخانواد وجود همین برای ؛بشتابند شان ياری به ،مشکالت

 آن به بايد ،نیز خواستگاری هنگام به كه است بزرگ نعمتی داماد، و عروس برای
 والدين دخالت جوان، های زوج اختالفات داليل ترين مهم از يکی اما ؛ردك توجه

  3است. آنان زناشويی زندگی در اطرافیان، و
 مکك فرزندانشان ازدواج بنیاد تحکیم به تنها نه والدين، از بعضی متأسفانه

 تر تیره در و زنند می دامن جديد خانوادۀ های نزاع و اختالفات به بلکه كنند، نمی
 .نمايند می جديت شان جدايی و روابط قطع در احیاناً  و آنها روابط ساختن
 كار در غیرمستقیم و مستقیم طور به سلطه و جذب برای داماد، و عروس خانوادۀ

 تشويق جا بی توقعات و جويی انهبه به را فرزندشان .كنند می دخالت آنها
 اين .دهند جلوه تحمل غیرقابل و بزرگ را همسرشان كوچک عیوب تا نمايند می

 حق در را ها خیانت ترين بزرگ خیرخواهی، و سوزی دل قالب در مادران، و پدران
 اعظم بخش شناسان، روان از بسیاری 2.شوند می مرتکب او همسر و فرزندشان
 غیركارشناسانۀ و غیرمنطقی های دخالت كشور، در را خانوادگی اختالفات

 به ها طالق درصد 12 تا 02» كه ای گونه به دانند؛ می داماد و عروس نزديکان

                                                           
 .012 ص همسر، انتخاب و جوان امینی، ابراهیم .4

 .023 ص همسرگزينی، و جوان همو، .0
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 ايران در شده انجام های پژوهش اكثر» 3«افتد. می اتفاق ها خانواده دخالت علت
 قوام،ا مانند ديگران، دخالت كه اند كرده منعکس را حقیقت اين طالق، دربارۀ

 در كه شود می شوهران و زنان اختالفات ورشدن شعله موجب والدين، و آشنايان
 2«شود. منجرمی طالق به موارد، از بعضی

  نويسد: می ... آقای
 عقرب مثل برده، طالق ۀآستان تا را ما مادرزنم مرتبه سه حال تا»

 ،كند احترامى بى من به كه دهد مى ياد دخترش به زند، مى نيش
 به وقت هر .باشد داشته جا بى توقعات و نرسد منزل رهاىكا به

 راىب ؛شود مى بدل جهنم به ما منزل هفته يك تا ،آيد مى ما ۀخان
  1«ندارم. را ديدنش چشم همين

 از او شدن جدا باعث كه را اش ساله پنجاه مادر ... نام به ای ساله سی زن
  گفت: زن زد. كتک ،بود شده همسرش

 به اعتنايى بى به متهم را او و گفت بد شوهرم از مادرم بس از»
 طالق او از شدم حاضر و كردم پيدا اختالف ىو با ،كرد خانواده

 زيرا ؛نداشت سودى پشيمانى اما ؛شدم پشيمان ىفور .بگيرم
 را اش دخترخاله ،من از شدن جدا از پس ساعت شش شوهرم

 4.«زدم كتک را مادرم ناراحتى فرط از من و كرد نامزد

 مرزهای و ها حیطه با والدين است ضروری معضل، اين از جلوگیری رایب
 شوند. آشنا دامادها و ها عروس زندگی در دخالت

                                                           
ـــر ســـخنرانی .4 ـــاجقلی دكت  از نقـــل مشـــاوره، و درمـــانی روان كنگـــرۀ روز ســـومین در ب

 www.aftabir.comسايت:
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 .5121 ش هفتگی، اطالعات .9

 .5101 ش همان، .1
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  داماد و عروس زندگى در والدين دخالت های زمينه و عوامل

 خیانت اعتیاد، سمت به افراد بیشتر ذهن آيد، می میان به طالق از صحبت وقتی
 ها خانواده دخالت ما كشور در طالق شايع علل از یيک اما شود؛ می كشیده ...و

 ريشۀ درمانی، خانواده اساتید از بسیاری» .است جوان های زوج زندگی در
 زوجین نزديکان غیرمنطقی های دخالت ايران، در خانوادگی اختالفات بیشتر

  3«است.
 از: اند عبارت آنها ترين مهم كه گیرد می نشأت متعدد عوامل از ها دخالت اين

  عاطفى وابستگى .1
 كه است اش خانواده به شوهر يا زن وابستگی مشترک، زندگی مشکالت از يکی

 از بسیاری .دهد می نشان زندگی در  خانواده های دخالت صورت به را تأثیرش
 از مستقل شخصیتی نوجوانی، دوران از عبور از بعد كنند می فکر بالغ، افراد

 شوند، می دور خانواده از ازدواج مثل داليلی به كه زمانی اما دارند؛ خانواده
 مواردی در» حتی كند؛ می پیدا بروز شان فکری و عاطفی عمیق های وابستگی
 چندانی عالقۀ همسران، از يک هر خانوادۀ اعضای و والدين كه شود می مالحظه

 از يک هر وابستگی شدت و میزان ولی ندارند؛ فرزندشان زندگی در مداخله به
 وارد را آنان ناخواه خواه كه است حدی در نزديکان، ديگر يا والدين به زوجین

  2«كنند. می مشترک زندگی حريم
 تان زناشويی رابطۀ توانید می وقتی» باشند داشته نظر مد را نکته اين همسران

 شده برقرار همسرتان و شما بین عمیقی عاطفی پیوند كه كنید توصیف سالم را

                                                           
 .52 ص همسر، حريم داشت پاس صالحی، محمد علی .4

 .22 ص زناشويی، روابط مديريت يونسی، جالل .0
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 در آشکارا شويد، سهیم ديگری افراد با را عاطفی ارتباط ناي كه زمان هر .باشد
 را ناسالم رابطۀ اين خواهید می اگر .ايد گرفته قرار روابط از بیمارگونه چرخۀ يک

 پدر به شديد های وابستگی از تا كنید كمک همسرتان و خود به بايد ببريد، بین از
 مادر، و پدر اشتند دوست احساس در ای ذره اينکه بدون شويد؛ رها مادر و

  3«.شود وارد خللی

  وجود ابراز مهارت نداشتن .2
 و عروس زندگی در نزديکان و والدين دخالت ساز زمینه و مهم عوامل از يکی

 بیان توانايی» وجود ابراز است. وجود ابراز در كافی مهارت نداشتن داماد،
 ديگران به نهادن ارج ضمن شايسته، و مستقیم روشن، صورت به خود نظرهای

 بدون است؛ خود عقیدۀ و حق از حمايت وجود ابراز ديگر، بیان به 2«است.
 با رابطه قطع معنای به امر، اين البته شود. تجاوز ديگران عقیدۀ و حق به اينکه

  نیست. ديگران نصايح و تجربیات از گیری بهره عدم يا اطرافیان
 صحیح ارتباط برقراری و ديگران های دخالت با مقابله برای زوجین گاهی»

 بروز خود از رفتارهايی بنابراين نیستند؛ برخوردار كافی مهارت از آنان، با
 ابراز مهارت محققان، كنند. می هموار مداخالت اين برای را راه كه دهند می

 1«است. خود حقوق بیان به قادر فرد آن، براساس كه دانند می راهی را وجود
 و خود حق از توانند نمی دارند، کلمش زمینه اين در كه همسرانی

 و بگويند «نه» توانند نمی افراد، اين كنند. دفاع مناسب ای گونه به هايشان، خواسته
                                                           

 .5235 يورشهر، 53 شنبه يک اطالعات، روزنامۀ ،«سالم زناشويی رابطۀ» دوستدار، ريحانه .4

 واقعاا   كاه باشید كسی همان چگونه وجود: ابراز آموزش گراهام، .س رودريک و شان ريس .0
  .23 ص ،هستید؟

  .1 ص همسران، زندگی در آفرينی مشکل و مداخله كاوه، سعید .9
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 صحبت آنها جای به دهند می اجازه ديگران به و هستند «گو بله» ديگران، برابر در
 بگیرند. تصمیم و كرده

  اقتصادی های كمک .3
 باعث كه است ای پسنديده كار فرزندان، به نوالدي رساندن ياری و كردن كمک

 والدين برخی چنانکه شود؛ می داماد و عروس زندگی نوپای نهال تحکیم و قوام
 و شود همراه منت با اقتصادی های كمک اين اگر اما كنند؛ می كاری چنین
 مذموم امری سازد، فراهم داماد و عروس زندگی در را والدين دخالت های زمینه

 كنند؛ می فراهم را فرزندان خانوادۀ نظام فروپاشی زمینۀ كار، اين با ازير است؛
 دخالت برای ای بهانه را فرزندانشان به مالی های كمک ها، خانواده برخی بسا چه
 زمینۀ باشد، داشته وجود وابستگی كه زمانی تا و دهند می قرار آنها زندگی در

 اقتصادی، های كمک بنابراين دارد! وجود هم فرزندان اثرپذيری و آنان دخالت
 انجام داشت چشم بدون و نشود وابسته آنان به فرزند كه باشد بايد ای گونه به بايد

  شود:
ا» ا ی  ُیه 

 
ُنوا   اّلِذین   أ ِّطُلوا   آم  ُتب  اِتُكم ل  ق  د  ّن  ص  م  ى و   ِبال  اّلِذي األذ   ُینِفُق  ك 
هُ  اء مال  ِمُن  و   الّناِس  ِرئ  ِم  ِبالّلِه  ل ُیؤ  و  ي  ال   كه كسانى اى 3؛اآلِخِر  و 

ت با را خود هاى صدقه ايد، آورده ايمان  مكنيد، باطل آزار و من 
 و كند مى انفاق ، مردم به خودنمايى براى را مالش كه كسى مانند

 «.ندارد ايمان بازپسين روز و خدا به

  فرهنگى تفاوت .4
های ارزش 2.هاست طالق در ساز زمینه عوامل ترين مهم از يکی فرهنگی، تفاوت

                                                           
  .012 آيه بقره: .4

 www.mehrnews.com: 5232 مهر 2 جمعه ،0222321 :خبر شناسۀ .0
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 و پوشیدن لباس آداب حتی و سلوک و رفتار رسوم، و آداب اجتماعی، و فردی
 .آورد پديد دو آن بین را بیشتر همدلی های زمینه تواند، می مرد و زن خوردن غذا

 واحد، جامعۀ و فرهنگ يک قالب در كه ما گستردۀ كشور در ويژه به همین، برای
 به توجه است، برخوردار (و... لر عرب، كرد، ترک،) دمتعد های فرهنگ خرده از

 كه طور همان و دارد خاصی اهمیت ازدواج، های مالک مجموعۀ در امر اين
 .هاست اختالف ساز زمینه آنها در تفاوت شد، اشاره

 باشد: زا آسیب تواند یم عرصه دو در همسران، بین یفرهنگ تفاوت

 رانهمس یها خانواده در ىفرهنگ فاوتت الف(

 انواع منبع كهی موضوع است؛ همسرانی ها خانواده فرهنگ در اول، تفاوت
 در نظر اختالف قالب در بیشتر را خود و شود یم ها تفاهم سوء و اختالفات

 پنهان و پیدا قوانین رعايت و همسرانی اجتماع برخورد مشترک، مراسمی برگزار
 پايان تا گاه و بوده ندآي ناخوش همواره موضوع، اين .دهد یم نشانی خانوادگ

 در نیز و ها تفاوت اين كردن رنگ كمی برا تالش صرف همسران همت عمر،
 برای را زمینه شوهر و زن های خانواده وضعیت، اين در شود. یم خودشان رابطۀ

 خود، گذشتۀ و نسب و اصل به تفاخر با موقعیتی هر در و بینند می فراهم دخالت
  .كنند تحقیر يا سرزنش را خويش داماد يا عروس كنند می سعی

  :فرمايد می رفتار اين نکوهش در قرآن
م  » ر   أل  ُكون   اّلذین   إل ى ت  ُهم   ُیز  ُفس  ِل  أن  ّكى الّلُه  ب  ن   ُیز  ّشاُء  م   و   ی 

ُمون   ل  تيَلا  لُیظ   كنند؟ مى خودستايى كه را آنهايى نديدى آيا 3؛ف 
 بخواهد كه را كس هر خدا بلكه (ندارد ارزش ها ىخودستاي اين)

  «.شد نخواهد آنها به ستمى كمترين و ستايد مى

                                                           
 .24 آیه نساء: .1
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  :فرمايند می نیز علی امام
َبُحّ» ِقّ َأق  ِسه َعَلى الَرُجِلّ َثَّناءُّ الِصد   درست، سخن ترين زشت 3 ؛َنف 

  «.است خويشتن از انسان ثناى و مدح

 همسران ميان آسيب ب(

 مشکالت درواقع .باشد نهمسرا خود در است ممکن ی،فرهنگ تفاوت دومین
 تر عمیق بسیاری خانوادگی فرهنگ تفاوت سطح در مشکالت از دوم، سطح در

 حقیقت در معتقدند ازدواج مشاوران .پاشد می هم ازی راحت به را خانواده و بوده
 نظر از و داشته عالقه يکديگر به زوج كهی صورت در ها، خانوادهی فرهنگ اختالف

 است؛ همسران خانوادۀ با مواجهه در آنانی آموز رتمها باشند، شبیهی فرهنگ
 موارد بیشتر در موضوع باشد، هم خودشان بینی فرهنگ تفاوت مشکل، اگری ول
ی ديگر از مشکل دارند اعتقاد ها، زوج از كدام هر چراكه ماند؛ خواهد نتیجه یب

 .كند تغییر بايد مقابل فرد و است
 طبقات سطح اختالف در واندت نمی تنهايی به فرهنگ اگرچه گفت بايد
 مختلف، های فرهنگ از افراد كه گفت قاطعیت با توان نمی و باشد اثرگذار

 در مهمی نقش تواند می فرهنگی تشابه ترديد بی كنند، ازدواج هم با توانند نمی
 وجود به را اختالف زمینۀ فرهنگی، تفاوت و باشد داشته ازدواج يک موفقیت

 يا عروس اينکه تصور با داماد، و عروس از يک هر ين  والد است ممکن و آورد می
 و دختر همین، برای كنند؛ دخالت آنها زندگی در نیستند، همديگر شأن در داماد
 فرهنگی، لحاظ از ويژه به لحاظ، همه از هايشان خانواده كه كنند تالش بايد پسر

 و كنند درک را يکديگر بتوانند بهتر تا باشند داشته تناسب و سنخیت هم با
 بگذارد. اثر شوهر و زن روابط در فرهنگی تفاوت نگذارند

                                                           
 .213 ص ،0  ج غررالحکم، بر شرح خوانساری، الدين جمال .4
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  تجربه انتقال .5

 فرزندانشان و هستند فراوان های تجربه صاحب كه معتقدند والدين از بعضی
 در كه اند قائل را حق اين خود برای رو اين از شوند؛ مند بهره تجارب اين از بايد

 و تجربه به فرزند همیشگی نیاز منکر یكس البته كنند. دخالت فرزندشان زندگی
 گشا راه ديگر شود، خارج تعادل حد از رفتار اين اگر اما نیست؛ والدين راهنمايی

 خود آنان تا بدهند را فرصت اين فرزندان به والدين است شايسته بنابراين نیست؛
 ورود فرزندشان زندگی در اشتباه هر ازای به بخواهند اگر و كنند كسب تجربه

  شوند. می آنان شکوفايی و رشد مانع نند،ك

  والدين دخالت شيوۀ

 اين در باشد؛ داشته تخريبی جنبۀ نبايد داماد، و عروس زندگی در والدين دخالت
 موارد، اين در نیز شناسان روان كرد. جلوگیری والدين دخالت از بايد صورت،

 دخالت رش،همس با فرزند مسائل و مشکالت در والدين كه اند كرده توصیه
 از نهی و معروف به امر ، خیرخواهی نصیحت، روی از ها دخالت اگر اما نکنند؛
 آن از بايد داماد و عروس باشد، داوری و حکمیت يا راهنمايی و مشاوره منکر،

  ببرند. بهره شايسته نحو به ها، راهنمايی و تجربیات اين از و كنند استقبال
 شرح به كنند، ورود داماد و عروس زندگی در توانند می والدين كه هايی شیوه

  است: ذيل

  راهنمايى و مشاوره .1

 زندگی در امور دارترين ريشه و ترين قديمی از يکی افکار، تبادل و مشورت»
 محدود مغز شد متوجه انسان كه موقع آن گفت، توان می و است بوده ها انسان
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 برای ضروری اصلی را تمشور آيد، برنمی زندگانی مسائل درک عهدۀ از نفر يک
 3«كرد. انتخاب خويشتن

  :فرمايد می مؤمنان، اوصاف بیان در خداوند
ُرُهم   و   ...» ُهم    ُشورى أم  ن  ي  ناُهم   ِمّما و   ب  ق  ز  ِفُقون ر   كسانى آنها 2؛ُین 

 «.شود مى انجام مشورت با كارهايشان كه هستند

 علی امام ست.ا صحیح راه يافتن برای ديگر، عقل چند يا يک مشاورۀ
  فرمايد: می

«ّ  ديگران با كه كسى 1؛ُعُقوِلَها ِفي َشاَرَکَها الِرَجاَلّ َشاَوَرّ َمن 
 «شود. مى شريک آنها عقل در كند، مى مشورت

 دهد هوشیاری و ادراک مشورت
 

 4دهد ياری را عقل مر ها عقل 
 

 بهتجر كم علت به كه باشند داشته توجه نکته اين به بايد جوان های زوج
 اين حل برای است بهتر بنابراين هستند؛ اطالع بی زندگی قواعد برخی از بودن،

گاه فردی با مشکالت،  مشکالت افراد است، افتاده اتفاق بسیار كنند. مشورت آ
 اين راحتی به ديگران، مشورت با اما اند؛ دانسته حل غیرقابل خود برای را رو پیش

 خرد صاحبان با كه كسی» رمايد:ف می علی حضرت اند. كرده حل را مشکل
 5«برد. می بهره ديگران خرد نور از كند، مشورت

 رجوع آنها به خود مشکالت حل برای جوان های زوج كه كسانی بهترين
 والدين بر صورت، اين در هستند. والدين خواهند، می ياری آنان از و كنند می

                                                           
 .35 ص ،2 ج مثنوی، تحلیل و نقد و تفسیر جعفری، محمدتقی .4

 .21 آيه شوری: .0

 .122ص  البالغه،  نهجصبحی صالح،  .9
 .5222 بیت سوم، دفتر ،معنوی مثنوی مولوی، .1

 .220 ص همان، .0
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 حل در را رزندانف خويش، های تجربه و ها آگاهی از استفاده با است الزم
 ايجاد خود در را مشاور و راهنما فرد يک خصوصیات و 3كنند ياری مشکالت

 مطالب خود، فرزندان به مشاوره ارائۀ در والدين است، شايسته بنابراين نمايند؛
 باشند: داشته نظر مد را ذيل

 باشند؛ داشته را الزم پختگی و آگاهی ـ
 فرمايد: می علی امام

ُرّ» ّ َخي  َتَّشّ َّمن  ِمّ َوّ الّّنَهى َذُوو ّاَور  ِعل  ِرَبةِّ َوّ ال  ِمّ َوّ الَتج  َحز   او با كه كسی بهترين 2؛ال 
 «.باشد دورانديشی و ها تجربه علم، عقل، صاحب كه است كسی كنی، مشورت

 باشند؛ فرزندان مشکالت رازدار ـ
  بپرهیزند. رأی استبداد از مشاوره در ـ

 خواهان جوان، های زوج افیاناطر ديگر و والدين كه نیست ترديدی
 هر كه هستند تجاربی دارای يقین به و هستند داماد و عروس آسايش و بختی نیک
 كنند فراموش نبايد را مهم موضوع اين ولی بود؛ خواهد آنان زندگی راهنمای يک
 زندگی شرايط گرفتن نظر در با و كافی تدبیر و عقل با خیرخواهی اين اگر كه

 والدين رود، می انتظار بنابراين بود؛ خواهد آنان زيان به شد،نبا جوان های زوج
 را گیری تصمیم قدرت و نظر استقالل خود، های مشورت و ها ديدگاه ارائۀ ضمن

 از نداشتند؛ را خود فرزندان مشکل حل توانايی والدين اگر نکنند. سلب آنان از
 راهنمايی مشاوره تخصصی مراكز به را آنها يا كرده استفاده متخصصان نظرهای

 باشند. كنارشان در مشکل، پايان تا و كنند

                                                           

َن   َأْوَثُق  ُمَظاَهَرةَ  ال» :الله رسول قال .4  از تـر قـوی پشـتیبانی و كننـده حمايـت اْلُمَشـاَوَرة؛  م 
 (510 ص ،0 ج ،ةالحکم  میزان ،شهری ری محمدی) .«نیست مشورت

 .2332 ح ،201 ص ،2 ج غررالحکم، بر شرح ،یخوانسار الدين جمال .0
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  داوری .2

 «حکمیت» اصل شده، داده توجه آن به خانواده حوزۀ در كه اصولی از يکی
 به را خود جای تفاهم خانوادگی، روابط در كه است مواردی در داوری .است
 صلح مۀمحک» تشکیل مورد، اين در قرآن توصیه .است داده اختالف و شقاق

 است: «خانوادگی
ُتم    ِإن   و  » ِنِهما  ِشقاق    ِخف  ي  ُثوا ب  ع  اب  ماا  ف  ك  ِلِه   ِمن   ح  ه 

 
ماا  و    أ ك  ِلها  ِمن   ح  ه 

 
 أ

یدا  ِإن   َلحاا  ُیِر  بيم  ( شوهر و )زن  دو آن ميان جدايى از اگر و 3؛ِإص 
 اين خانوادۀ از داورى و  شوهر( ) آن خانوادۀ از داورى داريد،

 دو آن ميان خدا دارند، سازگارى سر   اگر .كنيد تعيين  ن(ز )
  «داد. خواهد سازگارى

 ناسازگاری سر مرد و زن و گرفت شدت اختالف زوجین، بین اگر بنابراين
 َحَکم صورت به آنان، اختالف حل برای بستگان، و والدين است الزم داشتند،
  كنند. رسیدگی آنان مشکالت به )داور(
 دارد: اهمیت علت چند به مرد، و زن بستگان از داور انتخاب»
  ترند؛ آگاه آنها زندگانی شرايط و روانی وضعیت از زوجین، خويشاوندان ـ
 دارند اطمینان زيرا آنهاست؛ دلگرمی مايۀ خويشاوندان، از داورهايی وجود ـ

 خويشاوندی، روابط مالحظات ـ شد؛ خواهد حمايت آنها منافع و حقوق از كه
 شد؛ خواهد زوجین سوی از داوران نظر يرشپذ موجب

 بیشتری سعی و پرداخته دوطرفه حمايت به ديگران، از بیش خويشاوندان ـ
  دارند؛ زوجین بین اصالح و روابط تحکیم در

محبت جلب های راه زوجین، مشکالت حل فنون و روش به خويشاوندان ـ

                                                           
 .21 آيه نساء: .4
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 سبب و راز به توانند می بهتر و دارند بیشتری آگاهی اتکايشان مورد نقاط و آنها
 3«ببرند؛ پی طرفین كراهت و نفرت
 از بیشتر خانواده، حرمت و قداست داوری، و حکمیت رعايت صورت در ـ

  شود. می حفظ دادگاه به مراجعه

 شوهر و زن اختالف حل در داوران وظايف و شرايط

 2«باشند. بینا و بصیر خود كار به و عاقل عادل، بالغ، بايد َحَکم دو» ـ
 دارای و بادرايت خردمند، اصالح، و خیر بر افزون داور دو است مناسب» ـ

 به خبرگی و بصیرت با و كنند درک خوبی به را خانوادگی مسائل باشند، همسر
 جديت با اختالف يابی ريشه برای بايد داوران اول، مرحلۀ در بنشینند. قضاوت
 بیان را حقیقت تا هندبخوا يک هر از خلوت، در و كنند طرح را هايی پرسش

 1«بگذارند. میان در را مسائل پرده بی و صراحت با نیز شوهر و زن كنند.
 حکم جدايی به مرد و زن بین توانند نمی نرسیدند، حلی راه به داوران اگر ـ
 راه كشف برای داوران كنند. می گیری تصمیم باره اين در زوجین خود بلکه كنند؛

 به شوهر و زن اصالح برای آنها اگر است بديهی و شوند می برگزيده اختالف حل
 مربوط مرد و زن خود گیری تصمیم به جدايی يا مسئله حل نرسند، حلی راه

 و كنند ملزم مشترک زندگی ادامۀ به را زوجین توانند نمی داوران همچنین است.
 داشته كامل آزادی بايد شوهر و زن زناشويی، پیمان انعقاد در كه گونه همان

 4«باشند. داشته كامل آزادی بايد نیز، اختالف پايان و آشتی در شند،با

                                                           
 .212 ص اسالم، در خانواده حیات نظام قايمی، علی .4
 . 221 ص ،2 ج نمونه، تفسیر شیرازی، کارمم ناصر .0

  .225 ص ،0 ج خانواده، در دين نقش بخش، احسان صادق .9

 .521 ص قرآن، در خانواده بهشتی، احمد .1
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  منكر از نهى و معروف به امر .3

 به را الزم و ضروری مطالب توانند می والدين كه هايی روش مؤثرترين از يکی
 با است. منکر از نهی و معروف به امر از استفاده دهند، انتقال جوان های زوج

 نهی و معروف به امر كه يابیم درمی ،معصومان و امبرانپی زندگانی به نگاهی
 است. بوده آنان هدايت های شیوه ترين مهم از يکی منکر، از

 فرمايد: می باقر امام
َرّ ِّإَنّ» َم  ُروِفّ األ  َمع  يَ َوّ ِّبال  َكِرّ َّعِنّ ّالَّنه  ُمّن  ِبَياِءّ َّسِبيُلّ ال  َن  َهاُجّ َوّ األ   ِّمّن 

  3؛ الَصاِلِحين
 
 و پيامبران راه منكر، از نهى و معروف به مرا يقينا

  «است. صالحان روش
 و هدايت در را والدين تواند می منکر، از نهی و معروف به امر فريضۀ

 كارگیری به كند. ياری شايسته و سالم زندگی سوی به جوان های زوج راهنمايی
 واقع،در ولی برسد؛ نظر به ساده روشی شايد منکر، از نهی و معروف به امر

 باعث آن، به توجه عدم كه است آدابی و شرايط رعايت نیازمند روش اين كاربرد
 شد! خواهد جوان های خانواده ساختار رفتن بین از

 ياری منکر از نهی و معروف به امر اجرای در را والدين كه شرايطی ترين مهم
 از: اند عبارت رساند، می

  منکر و معروف امور به آگاهی ـ
 محبت و یخوي نرم ـ

 است؛ محبت و خويی نرم معروف، به امر اثرگذار و مهم های شیوه از يکی
  2است: بوده آن مرهون ،پیامبر موفقیت كه خصلتی

                                                           
 .231 ص ،5 ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حّر  .4

 .513 آيه عمران: آل .0
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ِبما» ة   ف  م  ح  ت   الّلِه  ِمن   ر  ُهم   ِلن  و   و   ل  ت   ل  ًظا ُكن  ِليظ   ف  ِب  غ  ل  ق  ُّضوا ال  ف  ن   ل 
ِلك ِمن   و   چنين آنها با تو كه خداست رحمت سبب به 3 ؛ح 

 از بودى، دل سخت و تندخو اگر هستى. مهربان و خوى خوش
 «شدند. مى پراكنده تو گرد

 است آباد دائم كه محبت بنای جز به
 

 2را بنايی هر ايام كند می خراب 
 

 فرمايند: می آمیز محبت و مهربانانه سخن تأثیر دربارۀ اسالم پیامبر
ِويُحّ» َعاِقِلّ َزَلةِّ َّتل  ّ َّأَمُضّ ّهُّلَّ ّال   با را عاقل انسان لغزش 1؛ ِعَتاِبهِّ ِّمن 

 سرزنش از مؤثرتر او براى دادن، تذكر كنايه و ادب كمال، نهايت
 «است.

  عملی شیوۀ ـ
 و مسجد ساختن خندق، حفر مثل كارها، بیشتر در اكرم پیامبر

 كنند، قتشوي كارها اين به را ديگران اينکه از قبل فرهنگی، و اجتماعی های برنامه
  شدند. می قدم پیش خود
  داماد و عروس شخصیت به احترام ـ

 منکر از نهی و معروف به امر در كارآمد و صحیح های روش از يکی
 در شیوه اين .است شخصیت تکريم و احترام روش كارگیری به جوان، های زوج

 قرآن» .است شخصیت رشد عوامل ترين مهم از و بشر سالمت پشتوانۀ حقیقت،
 آيات در را انسان مقام و برده كار به را شیوه اين ها، انسان تربیت راستای در يمكر

 يا» های صورت به آيات از بسیاری در را او بلکه است؛ ستوده گوناگون
 به توجه با انسان تا ساخته مخاطب «آدم بنی يا» و «ايهااالنسان يا» ،«ايهاالذين

                                                           
 .500 يهآ ،عمران آل .4

 نايینی. عبرت .0
 .011 ص دررالکلم، و غررالحکم ،یآمد تمیمی .9
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 قدر دارد، جهان خداوند برای را بودن مخاطب لیاقت كه خود وجودی شرافت
 نهاده، وديعت به او در كه فراوانی های قابلیت و استعدادها به و دانسته را خويش

 مؤثر قدری به روش، اين كارگیری به .ندهد دست از ارزان را آن و شده واقف
  3«.شود می شیرين كامشان در شفابخش دستورالعمل ترين تلخ كه است
 حضور از دور به و خفا در بايد جوان، های زوج به مواعظ و تذكرات ـ

 امر و شود وارد لطمه آنان شخصیت به است ممکن زيرا پذيرد؛ صورت ديگران
  باشد. داشته معکوس نتیجۀ منکر، از نهی و معروف به

  فرمايد: می عسکری حسن امام
«ّ اّ  َّأَخاُهّ َوَعَظّ َّمن  ّ َوّ َّزاَنهُّ َفَقد ّ ِسر   هر 2؛َشاَنه َفَقد ّ َيةّ َعاَلنِّ َّوَعَظهُّ َّمن 

 اگر و آراسته را او كند، نصيحت پنهانى را خود دينى برادر كس
 «است. كاسته را او ارزش كند، نصيحتش آشكارا

 والدين به توصيه

 و دختر سعادت و خیر طالب اگر كه باشند داشته هتوج بايد عروس ۀخانواد
 او به و بسازد شوهرش با كه دنكن سفارش انشدختر به همواره ،دستنه انشداماد

 و اخالق ،رفتار با دنبگذار و دننکن دخالت آنها زندگی در بگذارد. احترام
 به مشکالت حل و زندگی ۀبرنام تنظیم در تا شوند آشنا يکديگر های خواسته

 او به هرگز و دنبدار گرامی را او شخصیت ،دنبگذار احترام دداما به ند.برس تفاهم
 و بزرگ را او كوچک عیوب و دننکن گیری خرده و جويی عیب د.ننکن توهین

 ،جا بی توقعات به را خويش دختر گاه هیچ د.ننده جلوه تحمل غیرقابل
 د.ننکن تشويق جويی بهانه و بلندپروازی
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   11  و دخالت والدين در زندگی عروس و دامادعوامل و قلمر

 

 به آرزو و امید صدها با اآنه عروس كه دنباش داشته توجه نیز داماد ۀخانواد
 و سعادت باشد. داشته آرامی و مستقل زندگی ،او كنار در تا آمده شوهر ۀخان

 آنان دنده اجازه بايد والدين دارد. بستگی امر همین به نیز داماد بختی خوش
 و اخالق با دنبگذار .دننکن دخالت كارشان در .بدهند تشکیل مستقلی زندگی

 تفاهم به ،مشکالت حل و زندگی ۀبرنام تنظیم در تا شوند آشنا يکديگر رفتار
 درصدد بگذارد. احترام آنها به هم او تا دنبگذار احترام خويش عروس به ند.برس

 كوچک عیوب !نیست عیب بی كس هیچ كه دننباش گیری خرده و جويی عیب
 3د.ننده جلوه تحمل غیرقابل و بزرگ را عروس
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