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نیامحمدسبحانیحجتاالسالموالمسلمین

 اشاره

 حتدى و ایراندى فرهند در دیرباز از همسر، خانواده با داماد و عروس بین روابط
 رابطده بگدوییم اگدر  اسدت بدوده اهمیدت قابل اى مسوله دیگر،هاى  فرهند در

ترین  نشدیب و پرفدراز و معندادارترین،  ترین پیچیدده جدزء مادرشوهر، و عروس
 و ایم  زن نگفته بیراه است، ازدواج از پس فرد اجتماعى روابط گستره درها  رابطه
 هاى سدلیقه و نظرهدا اخدتالف بدا ازدواج از پس تناسب، بیشترین با حتى مرد،

وجدود دارد؛ از شوند كه میان آنها و یا بستگان مرتبط با آنان  مى رو روبه مختلفى
 از ناشددى عددروس، و مادرشددوهر بددین ارتبدداطى مشددکالت از بسددیارى جملدده،
 توقعات ها، حساسیت هاى مداوم، دمخورى تعبیرها، سوء هاى نادرست، نگرش
هاى  زمینده پدیش و یکددیگر از كدافى شدناخت نداشدتن هدا، خودخواهى بیجا،

  است ورزانه غر 
 نشدناختن رسدمیت بده و مادرشدوهر احترامدى بى ها از خانم معمواًل عروس

شوهر گله دارند و مادرشدوهرها  و زن زندگى در نابجاهاى  دخامت آنها و هویت
و  خانده آشدفتگى شدوهر و بده تدوجهى تجربگى و غرور عدروس و بدى بى نیز از
 مشدکل، كنند  این خواهرش شکایت مى و مادرهاى  حرف به مدام سپردن گوش
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این نوشدتار، بده بررسدى روابدط عدروس و  در  است فرهنگى ىچامش واقع، در
 پردازیم  مادرشوهر مى

 علل اختالف عروس و مادرشوهر

 ر برشمرد:یتوان در موارد ز دالیل را مى

 داوری . پیش1
 و داورى پددیش بدده آغشددته عددروس، و مادرشددوهر هددا رابطدده خیلددى وقددت

 دیدن آنان و منفى هاى تجربه گفتن و هاى اطرافیان كه از حرف تعبیرهاست  سوء
چنان فضاى موجود  ناشى شده است  متأسفانه، آن مادرشوهر، ناپسند رفتارهاى

 و عدروس بدین انعطدافى و سدازش نباید هرگز وتار جلوه داده شده كه گویى تیره
 و گل كنارهاى  تیغ مادرشوهر، ، ها گفتگو از بسیارى در  شود حاصل مادرشوهر

 غامدب و غاصدب اى غریبه نیز عروس شده، تلقى زندگى فضول و كننده دخامت
  است! خود كرده هووى تقدیم دستى دو و كرده بزرگش كه بر فرزندى
گاه، اطرافیان گاهى  جدیدد، خانده بده واردشددن عدروس ش ازیپد حتدى ناآ

 تحدت اول، روز همدان از را عروس كه كنند مى تحریک را موح ساده مادرشوهر
م را گربه اصطالح، به و آور در خود سلطه و امر  دخترانمدان یا به بکش، حجله دف

گاه طور به  و خدواهر مواظدب رفتند، بخت خانه به وقتى كه دهیم مى یاد ناخودآ
 خانده به دفاعى سپر با را ناآن ترتیب، این به نیاورند! كم باشند و خود مادرشوهر

 و دام در گرفتدار نشددن ترس از كه جوانى دختران نیستند كم  فرستیم مى بخت
 زناشدویى زنددگى وارد غلدط، ذهنیتدى بدا یا و كنند نمى ازدواج مادرشوهر دامن
 با فرساینده و تلخهاى  چامش به دار جهت و منفى دیدى با زندگى، اوان از شده،

 همدواره همسدر خدانواده مقابدل در اسدت مجبور پردازند، گویى مى مادرشوهر
 در كده تدراود بدرون همدان كدوزه از» كده واقعیت این بر اساس  كند گیرى جبهه
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 و آزاردهندده زنددگى و گزندده و تلخ هم زبان باشد، منفى ، ذهن وقتى ،«اوست
رتنش  باشدد، دوسدویه نادرسدت و غیرواقعدى ذهنیدت ایدن اگدر  بدود خواهد پن
 مرگبدار، اى زمزمده و سدیل همچدون مادرشوهر و عروس ىها چامش وها  آسیب

   ساخت خواهد نابود را سو دو هر زندگىی  و ذهن

 . اختالف دو نسل2
 هدم براى مادرشوهر و عروس اگر حتى كه دهد مى ها نشان بررسى برخى نتایج

 داشته وجود اختالف و تعار  حدرین كمتها آن بین و باشند قائل باالیى احترام
  داشدت خواهدد وجدود ناآن بین گسست نوعى شناختى، روان نظر از باز باشد،

 دخیدل زمینده این در را نسلى بین تعار ی  نوعى اجتماعى، شناسان روان بعضى
 و ها سدلیقه اخدتالف اسدت و متفاوت یکدیگر ها با نسل رفتار و افکار  دانند مى

  انجامد مى عروس و مادرشوهر تعار  ها، به خواسته

کم3  شدن موقعیت رنگ . ترس از 
 پسر كه است این مادرشوهر، و عروس بین اختالف و مشکل وجود اصلى علت
 مدادر، اسدت كده بدیهى  اوست عاطفى هاى درگیرى ها و تالش ثمره مادر براى

 تنهدا را خدود مادر،  داند مى خود جگرگوشه را او و دارد دوست را خویش فرزند
 پسدر كندار در را خدویش فرزنددش، ازدواج بدا و داندد مى پسدر دمسوز و حامى

 هویدت داشدته، نقدش اش برپدایى و ساخت در خود هك اى خانه در او  بیند نمى
 مخاطره با را نقش این هك ىوضع یا فردى هر هك است طبیعى یابد  مى را خویش

 نوعى بازگرداند، دیگرى جانب به او از را فرزندان عواطف و عش  یا ندك رو روبه
 بده پداى آرزوهدا از دنیدایى بدا عدروس دیگر، سوى از  شود مى تهدید محسوب

 را اش زنددگى دیگدران، دخامدت از دور بده خواهد مى و گذاشته جدیدى زندگى
 و خواهدد مدى خدود بدراى را همسدرش فکدر و محبت توجه، همه او  كند اداره
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 مادرشدوهرش بده ش،یخدو جداى بده را همسرش محبت اول جایگاه تواند نمى
 او از بگویدد، چیدزى شوهرش به ىو جز دیگرى كس نیست كه مایل او  بدهد

 تدو شدوهر ش از اینکهیپذیرد كه: پ را نمى اندیشه و فکر ز اینیبخواهد، ن چیزى
  است من پسر باشد،

 . نیاز به احترام و اثبات هویت4
 اومیده نیداز كه دریافت توان مى ها، تعار  ایجادكننده علل به اجمامى نگاهى با

 اوست  دمسوزى و عواطف و درک روابط در حرمت و احترام كسب مادرشوهر،
 مدیریت یادگیرى خطا، و آزمون،  تجربه براى عرصه دارا بودن ، عروس اومیه نیاز

 اختالف و دعوا  است خویش توانایى و هویت اثبات و شده تشکیل  تازه زندگى
 در دخامدت ندوعى را مادرشوهر رفتار یا المك عروس هك شود مى شروع اینجا از

 هدم مادرشدوهر دیگدر، طرف از ند وك مى تلقى خویش به و اهانت خود زندگى
 برایش خاص جایگاهى و دارد نگه را او احترام ، خانواده تازه عضو هك دارد انتظار

  بگیرد نظر در

 های افراطی . حمایت5
 پسددر هنددوز همددان،  را او و دارد بددیش از حددد دوسددت را خددویش فرزنددد مددادر،

 یافته پرورش آغوشش در كه پندارد مى هاى پیش سال جوان و نوجوان خردسال،
 بچده» یدا و مدادر همیشه آقاپسری  را شوهرش خواهد نمى خانم است؛ اما عروس

 سداز زمینده،  آن از ناشدى هداى افراطدى حمایت و پنددارها گونده این !ببیند «ننه
 عدروس شخادیت بده نسدبت مطلوب چندان نه رفتارهاى و ها نگرش آیى پدید

   شود مى خانواده

 ها راه حل

 محسددوب مشددکل و اسددت طبیعددى كددامالً  امددرى زندددگى، در داشددتن اخددتالف
  باشدد سداز مشکل تواند مى همواره كه است اختالف حل شیوه بلکه شود؛ نمى
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اما توجه  پیچید، نسخه یک و مادرشوهرها،ها  عروس همه براى توان اگرچه نمى
برطدرف  حددى تا را مشکالت از بخشى تواند مى ارتباطىهاى  به برخى مهارت

 سازد:

 . اصالح نگرش1
  اسدت داورى پیش به آغشته اوقات بسیارى در مادرشوهر، و عروس میان رابطه
 و پنددارد مدى كنایده آن را عروس كه كند صحبتى مى عروس با مادرشوهر گاهى
 قلمدداد مغرضدانه را آن مادرشوهر كه زند مى مادرشوهر به حرفى عروس گاهى

 از بددى ذهنیدت كده شدوند تربیدت اى به گونده جوان دختران اگر شاید كند  مى
   آمد نخواهد آنها به وجود میان مشکالت از بسیارى باشند، نداشته مادرشوهر

 نگداه باید  مادرشوهر، و عروس بین نامطلوب تعامل و عملکرد اصالح براى
 و جداهالن غلدط هداى تلقدین و هدا عادت و فرهند محاول را كه آنان معیوب

 از ، كرد  در مدواردى دیدده شدده كده عدروس خدانواده اصالح است، بیماردالن
كه چده  درحامى شود؛ مى ناراحت شنود، مى خود مادرشوهر از كه هایى صحبت

شود؛ زیرا در قبال  نمى شنود، ومى ناراحت مى خود ها را از مادر بسا همان حرف
 گذرد؛ در صورتى كده آنها مى كنار از راحت و دهد نمى نشان حساسیت مادرش

شود، مشکلى پیش نخواهد  به كار گرفته مادرشوهر نیز برابر در روش اگر همین
 كده بیندازد زندگى دان زبامه به باید را غلط ذهنیت ن مادرشوهر اینیآمد  همچن

  اسدت ساخته خود ازآنی  را پسرش دیده و دل و گرفته را مادرشوهر جاى عروس
  كند اشغال را مادر جاى تواند زنى نمى هی  بدانند مادرشوهرها همه

 . شناخت 2
 جدیدد خدانواده وارد آل ایدده نگداه یدک بدا همین طور آقایان، وها  خانم عموماً 

 نشدان دارند  تجربده هایى نقصها  انسان همه بپذیرند باید كه درحامى شوند؛ مى
 دمیدل بده شانكمشتر ىزندگ اوایل در جوان ىها زوج ها و خانواده بین است داده
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در  ،ها قهیسدل و نظرهدا اخدتالف و گریهمد وخوى خل  و روحیه از یىآشنا عدم
 یدىگرا آل دهیدا و ىنگدر مطل  ،ىخواه كمال  شوند ىم تنش دچار ىجزئ مسائل

 آغداز درهدا  زوج اینکده بدراى  كندد ىمد لیتبد ىتلخ به را ىزندگ ىنیری، ش آنها
 ابتددا كنند، برقرار خویش همسر خانواده با خوبى ارتباو بتوانند مشترک زندگى

گاهى میزان باید ببرندد   بداالهدا  خانواده هاى روحیه و ها خاوصیت از را خود آ
 تحریدک موجب كه رفتارها برخى از توانند مى راحتى به درک، و شناخت از پس

 بدون را آنان رفتارهاى بعضى و كنند ىدور گردد، مى اختالف و بروز مادرشوهر
در  هوشدمندى عدروس،  دارد خوابى رگ هركسى  بپذیرند شوند، ناراحت اینکه

گداهى و خدانواده همسدر خدواب رگ پیداكردن  بده نسدبت پیدداكردن اوسدت  آ
 از بسدیارى بدروز از تنهدا نده همسدر، مدادر و نیازهداىها  خواسته وخوها، خل 

 بده تواندد مدى مدوارد، ایدن از هركدام  رعایت بلکه كند، مى جلوگیرى مشکالت
 بینجامد  مثبت رابطه گیرى شکل

 متقابل احترام .3
 مادرشدوهر، و عدروس بدین هداى تعار  ایجادكننده علل به اجمامى نگاهى با

 و درک روابط در حرمت و احترام كسب مادرشوهر اومیه نیاز كه دریافت توان مى
 كده اسدت ارزشدمند وامدین براى خیلى این مسوله،  اوست دمسوزى و عواطف

 به و بشنویم را سخنانشان احترام و حوصله با هستیم، نظرشان مخامف اگر حتى
آنها  به و دهیم مى قرار مدنظر را شما هاى تجربه وها  راهکار حتماً  كه بگوییمآنها 

این مسوله مهم نیست كه عدروس ممکدن اسدت مادرشدوهر   گذاریم مى احترام
نهادن به تفکر و عواطف  خویش را دوست نداشته باشد؛ آنچه مهم است، احترام

 مادرشوهر است  
 متمایل درگیرى و دعوا و تنش به هرگز باشد، حاكم احترام آن در كه اى رابطه

 توسدط ایشدان شخادیت تکدریم و همسدر پددر و مدادر بده احتدرام  شود نمى
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سن اصلى معیارهاى از و مشترک زندگى مهم اصول از خانم، عروس  در تدبیر حن
 و پدذیرش نشدانه همسر، خانواده به نسبت احترام  است جوان هاى زوج حیات

 باشد  مى همسرمان درک
هدا  خانواده انونك و است اسالم اخالقى هاى از دستورعمل،  ترها بزرگ به احترام

ْ   ِمّنَا َمنْ   َس یلَ » :است ۷صادق امام هیتوص ن،یا و سازد باصفا مى و گرم را َناا یَ بِ کَّوّقْر ی  َْ

 ْ َْ و  مهربدانى مدورد را مدا کوچك و ندکن احترام را ما بزرگ هك سىك 1؛َنایَ َصغِ   ْرَلمْ ی  َو 
 ادید بده ۷علدىامیدر مؤمندان  از زین را سخن نیا«  ستین ما از ندهد، قرار عطوفت

ُ   َرمُ کی» :میباش داشته
ِْ  بزرگسال و علمش، به جهت را دانشمند 2؛ لِِسّنّ ِ یُ بِ کَو الْ   لِِعّْلِم ِ   الَْعا

 ضدمن ش،یخو از سخنان ىکی در ۷على امام « ردك د احترامیبا او، سن دمیل به را
 دیكتأ مسوله دو نیا بر جمله از رفتارى مردم، هاى ىناهنجار و زمانه اوضاع از انتقاد

 در 3؛مْ هُ یَ قافَ  ُهماُیااّنِ غَ  َُ عاّویَ  َوال ُهمیَ باک ُهمیُ غَصا َعّظامُ یُ  ال... َزَماّن  یفِ   مْ کإِنَ »د: ینما مى
 ریدفق بده ثروتمند، و دارد را گرامى نمى تر بزرگ ،تر کوچك هك دیبر مى سر به اى زمانه

 غدالم و بدودن منفعدل ىمعندا بده اصدالً  گذاشدتن احتدرام امبتده« !نددك نمى دگىیرس
 مدادر ای پدر ىجا را خود ىگاه عروس كه است ىكاف اما ست؛ین بودن  گوش به حلقه

، باید به  از سوى دیگر، مادرشوهر نیز به منظور حفظ حرمت خود  بگذارد همسرش
 دوسدت دختدر عزیدز خدویش و او را همچدون عروس جوان خویش احترام بگذارد

 و انتقداد زبدان جداى بده  بداندد خود قلبى آرزوى را او راحتى و آرامش باشد و داشته
 داشدته جدوان زوج شخادیت تکدریم با همراه حمایتى رفتار باید آمیز، دخامت رفتار
( بدرادر شدوهر و خدواهر)فرزنددانش  بقیه كه باشد اى گونه به رفتارش گفتار و  باشد
  بیاموزند او از را تکریم و تأیید

                                                           

   06۵، ص 2، ج الکافی  كلینى، 1
    ۷۴0، ص 6، ج  غرر الحکم ودرر الکلم  عبدامواحد آمدى، 2
   6۳، ص ۱  همان، ج 3
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 . اظهار محبت4
گاه زن  در خود شوهر خویشان با صمیمى و پسندیده رفتارى بادرایت، و دانا و آ

َْْفعْ »د: یفرما ىم با دیگران درباره روابط گیرد  قرآن مى پیش
 َفاإَِا أْلَسانُ  ِهافَ  بِالنََتِف اِ

 هك نك دفع است، وترکین كه اى وهیش با را بدى 1؛م  یَْحِ  َوىِلٌ  أَن ُ ک َع ُداَوة   ّنَ ُ یَوبَ  کّنیبَ  لالَّذِ 
 گشته مىیصم دوستى چون بود، دشمنى او و تو انیم هك همان دید خواهى ناگاه

 «است 
 یکى  است :معاومان رهیس ،«ىمنف عمل و نشك برابر در مثبت نشكوا»

بده  ؛ یعندى«االلسااّنِ   ُُد یاعب االنسااّنُ » :دیدگو ىم ىانسان روابط قوانینترین  مهم از
 پدس از دختدرى»اندد:    گفتدهىا ردهكد خدود ریاس را او ،ىنك محبت هك ىسكهر

  كرد مى جروبح  او با روز هر و بیاید كنار مادرشوهرش با توانست نمى ازدواج
 تقاضدا او از و رفدت بود پدرش صمیمى دوست كه داروسازى نزد دختر عاقبت
 سّم  اگر گفت: داروساز! بکشد را مادرشوهرش بتواند تا بدهد او به سمى كرد كه

 پدس كدرد  خواهند شک او به همه بمیرد، مادرشوهرش و بدهد او به خطرناكى
 مادرشدوهرت غدذاى در را آن از مقدارى روز هر گفت: و داد دختر به معجونى

 كدرد: توصیه بکشد  او همچنین را ىو و كند اثر او در كم كم معجون سم تا بریز
 معجدون دختر،  نبرد شک تو به كسى تا كن مدارا مادرشوهرت با مدت، این در
 غدذاى در را آن از مقددارى هدرروز، و برگشدت خانده بده خوشحال و گرفت را

 مهرومحبت با و گذشتها  هفته  داد او مى به مهربانى با و ریخت مى مادرشوهر
 ندزد دختدر روز یدک كده آنجا تا شد؛ بهتر و بهتر هم مادرشوهر اخالق عروس،
 مانندد را او حداال  نیستم متنفر مادرشوهرم از دیگر: گفت او به و رفت داروساز

 داروى كنم مدى خدواهش بمیدرد  كده خواهد نمى دمم دیگر و دارم دوست مادرم
: گفت و زد مبخندى داروساز  كند خارج بدنش از را سم تا بدهید من به دیگرى

                                                           

   ۱۷  فالت، آیه 1
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 تو خود ذهن در سم بلکه نبود؛ سم دادم، تو به كه معجونى نباش! نگران دخترم،
 1« است رفته بین از مادرشوهرت، به عش  با حاال كه بود

اسالم سفارش كرده است به محبت قلبى اكتفدا نکنیدد؛ بلکده آن را اظهدار 
هُ  َرُجاواً  َاْلبَبَْت  إَا» :فرمود ۷ صادق نمایید  امام  و عالقده سدىك بده اگدر 2؛َفاأْخِرْ

گاه را او داشتى، محبت  رد،كد گدذر مسجد از مردى هك است روایت در « نك آ
 اصدحاب از ىکی  بودند نشسته مسجد در 8صادق امام و باقر امام هك درحامى

 خبدر او بده پس: فرمود امام  دارم ىم دوست را شخص این قسم! خدا به: گفت
 ایجداد در هدم و كندد ىمد پایدارتر را دوستى و موّدت هم خبردادن، هكچرا بده؛

  وْ أ صاِلبَ ُ  مْ کُ  ُُد َاَل  َاَلَّب  اَِا» :است روایت نیز 9 خدا پیامبر از 3 است خوب امفت،

 بده بدارد، دوست را اش دینى برادر یا دوست شما از هرگاه كسى 4؛َفّْلیْعّلِْم ُ  َاخاهُ  وْ أ
 «  ندك اعالم او

 ،ىرینقدپدذ صدداقت، گذشدت،: اندد از محبدت عبدارت جلدب ىها وهیش
 حفدظ شدوهر، ىبرا دنینتراش ، خرجىنیب خوش داشتن جا،یب نه مناسب توقعات

 بده انتقداد ردن،کدن سدهیمقا گانه،یب افراد ىها دخامت به توجه عدم شوهر، اموال
 تبسدم، تواضدع، دسدتورندادن، ف،یدظر و  یددق ىلیخ و محترمانه اریبس کسب

 صدله دعا و گفتار، در ىنرم ه،یهد ،ىوفادار انااف، ارانه،كایر احترام از زیپره
   رحم

ددل مددى  شددود از محبددت خارهددا گن
 

ددل مددى هكاز محبددت سددر   شددود ها من
 

                                                           

 ۵2، ش 0۱۳2ها، اردیبهشت و خرداد    محمدحسین قدیرى، ماهنامه خانه خوبان ویژه خانواده1
  ۴، ص ۵۱ و

   0۴0، ص ۴0، ج  بحار األنوارمجلسى، محمدباقر   2
   همان  3
   0۴2  همان، ص 4
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 . مدارا5
 ایجداد خادوص بده زنددگى، آرامدش و سازگارى تحق  در كه عناصرى یکى از
 توان مى را عاملىكمتر  دارد، مداراست  بسزایى نقش مشترک، زندگى در آرامش

 بددون اساساً  كند  ایفا آرامش نقش تثبیت و ایجاد در بتواند حد این در كه یافت
هدا  ونیلیم هكد شخادى خودروهداى  بدرد بهره زندگى از توان نمى مدارا و رف 

 در انعطداف وجدود بددون قطعاً  دهند، مى انتقال گرید جاى به ىیجا از را انسان
 محتداج زیدن انسدان زندگى  باشند داشته ىكتحر توانند نمى چرخ، هاى کیالست
 هرانددازه: گفدت توان مى ساده، مثال کی در است؛ انعطاف و رف  و ردنكمدارا

 هدا عبدور ناهموارى از تر، راحت و بهتر تر باشد، سامم تر و قوى خودرو، فنرهاى
 در باشدند، داده دسدت از را خود فنرى حامت خودرو، فنرهاى اگر ومى ند؛ك مى

اجتمداعى و  روابدط در  شود مى لکمش دچار هم کوچك انداز دست با برخورد
 نندهکشد و تندد برخوردهدا، نباشدد، مكحدا مداراگرى هیروح اگر زین خانوادگى

 روش اتخاذ با ها، گرفتن جبهه ها و دورى قهرها، ها، تنش از ارىیبس  بود خواهد
 هاى شبنم شده، اشتهك جامعه در مهربانى و عطوفت بذر و بندد مى رخت مدارا،

  نشیند ها مى دل گلبرگ در مهر
 آمدده ردنكد اویاحت و متیمال و نرمى و مالطفت معناى به مغت در مدارا،

 در هكد دهیپسدند اسدت صدفتى رف ،: میخوان مى اخالقى هاى تابك در 1است 
نف برابر نف، و است شدت و عن  از ندت،یم و رف   است غضب و خشم جهینت عن
 ها و شکشدمك از ارىیبسد شدهیر 2 باشدد مى جدان سالمت و خلقى خوش آثار
  مددارا و ه رفد یروح وجود عدم و نابجا هاى تیحساس در توان مى ها را رىیدرگ

 خطاهاى برابر در افراد مداراى زانیم مانند عواملى خانواده، به بقاى قوام  جست
                                                           

 «  درى»، ماده مجمع البحرین،    فخرامدین طریحى1
   ۱22، ص ۵، ج المحّجة البیضاء،    مالمحسن فیض كاشانى2
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اِر الّنَاَس »: دیفرما مى ۷ على امام  است وابسته ارى،کهم هیروح و گرانید   َتأَْمنْ   َْ

 امدان در آنهدا ریدتزو و رکدم از تدا نك مدارا مردم با 1؛ ُِدِهمْ یاکمَ   ِمنْ   َو َتْسَّلمْ   َغَّوائَِّلُهمْ 
 در هكد اسدت انهیجو مالحت استیس نوعى مدارا،: گفت توان مى پس«  مانى

 امدام رو، نیدازا  نددك مدى فدایا مدؤثرى نقش اسالمى ومتکح هاى هیپا میکتح
 2 داند مى استیس رأس در را، مدارا مهم، اصل رىیارگك به ۷ على

 ندد؛ك نمدى حدل را لىکمشد گران،ید ستیناشا رفتارهاى مقابل در ناراحتى
 طدرف مجاجت و تیعابان خشونت، و خشم  سازد تر مى میوخ را اوضاع هکبل

 مددارا و احسان اما داشت؛ نخواهد خوبى انیپا قطعاً  هك زاندیانگ برمى را مقابل
 را خدود هدودهیب ،اى سداده اتفداق هر با اگر  دهد مى انیپا خشونت به گران،ید با

 شدود، اندوزى تجربه صرف تواند مى هك را شیخو انررى و وقت م،ینك ناراحت
 مددارا، حی یصدح روش با اما م؛یباش گرفته اى جهینت هکآن بدون م؛یا داده دست از

 و حلدم بدا  میابیدباز گران،ید ناموزون رفتاری  نهییآ در را خود تیشخا میتوان مى
 رده وكد ىخنثد را دیگدران گزندده و تلدخ برخوردهاى اخالقى، مدیریت و مدارا

 را در آرامدش و ندرمش نموده، تلطیف را مجادمه و جویى انتقام عابیت، فضاى
  نیمك حاكم موجود فضاى

 . تغافل6
 كه است اى شیوه به كردن عمل تنش، و عابانیت از خروج براى حل راه بهترین
 را خدود یعنى تغافل،  است پوشى چشم و تغافل آن، و كرده پیشنهاد را آن اسالم

 در پدا از را آدمدى آنچده  هدا و حرف كارهدا برخدى گرفتنی  نادیده و زدن غفلت به
 كه است حوادث وقوع از پس عابى و روانى فشارهاى استمرار و ادامه آورد، مى

 شدکنجه را آن تدوان مدى و آورد مدى وجدود بده خوردن غاه و خودخورى حامت
                                                           

    0۵، ص ۷، ج غرر الحکم ودرر الکلم،    عبدامواحد آمدى1
   ۵۷  همان، ص 2
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 و افسدردگى جدز حاصدلى ،ىمسدائل ایدن كدردن دار كدش و مرور  نامید روانى
 خانواده در كه مسائل و اجتماعى برخوردهاى و زندگى امور در  ندارد اضطراب

هاى  چشدم بهتدر اسدت مواقع، برخى در ومى باشیم؛ كور نباید آید، مى وجود به
 دنبال و كنند نمى تغافل كه كسانى  برخى كارها را نادیده بگیریمببندیم و  را خود

 رنج در همواره كنند، فراموش را گذشته حوادث خواهند نمى و گیرند مى را حرف
   برند مى سر به عذاب و

ر خانوادگى، زندگى  كدوه  كداه از آنهدا، در توان مى كه هایى فرصت از است پن
 انتخداب را دوم راه خردمندد، و هوشدمند افدراد  ساخت كاه ، كوه از یا و ساخت

امیدر   كنندد نمدى ایجداد دیگدران و خدویش براى فرسا طاقت زحمتى و كنند مى
 خددانواده در پوشددى چشددم و انگاشددتن نادیددده تغافددل، دربدداره ارزش ۷ مؤمنددان

 در هدركس 1؛عیَشانَتُ ُ  َتّنََغَصاْت  االُماُّورِ  ِمانَ  َکّثایٍ  َعن َیُغَ   َوال َینَتَغاَفل َْ  َمن» :فرماید مى
 عیش نکند، پوشى چشم جزئى امور از بسیارى از و نکند تغافل خویش زندگانى

 ِلّلامَ  ال نکالنَتََاُهالِ  الَعقاَل »فرمایدد:  همچندین مى«  شود مى ناگوار او زندگانى و

 بده را خدود همچون صبرى، و زدن خبرى بى به را خود مانند تدبیرى، 2؛َکالانَتَغاُفلِ 
 «  نیست زدن فراموشى

گذشت7  . عفو و 
 رفتار اصالح در ىدرمان ىها روش از ىکی عنوان به گذشت ،ىاسالم دگاهید در

 و سدامم یىفضدا جدادیا و ىزنددگ ىداریدپا شرو و رود مى ارك به گرانید با فرد
 توانندد نمدى كده افدرادى  شدود ىمد قلمدداد جامعده و خانواده در زیآم مساممت
 بده بلکه كنند، مى بزرگ را كوچک خطاهاى تنها نه ببخشند، را دیگران خطاهاى

 نیز را صمیمیت و صفا محبت،: قبیل از دیگران مثبت كارهاى توزى، كینه علت
                                                           

    ۷۵۵، ص ۵، ج غرر الحکم ودرر الکلم  تمیمى آمدى، 1
    ۱۵6، ص 6  همان، ج 2
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  دهندد فریب خواهند آنها را مى نیرند اشخاص با پندارند مى و گیرند مى نادیده
 آنان به را افتاده اتفاق خطاى زیرا شوند؛ مى بدبین دیگران به حتى افراد، گونه این
 برخورد و بزرگوارانه روش و قهرمانانه نرمش نوع یک عفو،  دهند مى سرایت نیز

 فدرد اخالقدى متاندت و بردبدارى صددر، شرح بلندنظرى، از كه است مهربانانه
 ۷ علدى امدام  دارد قدرارهدا  ارزش رأس در گذشدت، و عفدو  كندد مى حکایت

 اخالقدى هاى فضدیلت زیندت گذشدت، و عفدو 1؛ا َْکااِرمِ  تااُج  َالَْعْفّوُ » :فرماید مى
 « است 

آن   شدود مدى محسدوب عیدب بددترین گذشدت، روحیه نداشتن در مقابل،
 ردنكد شدتاب و ستها عیبترین  زشت گذشت، و عفو كمىی »: حضرت فرموده

 آن صداحب مدا» :دیدگو ىمد ىارنگك لید 2« است گناهترین  بزرگ انتقام، براى
ل   ىوم م؛یبدار دوست را خود دشمن میبتوان هك میستین ىوتکمل روح و میسل خن

 « مینددك فراموششددان و میببخشدد راهددا آن دیددبا خددود، ىخوشدد و سددالمت ىبددرا
 د،یدبربا را شدما مدال اید ندکب ىبد ىسك اگر»: وس نیز در این باره گفتهینفوسك

 را شدما هكد است آن خاطرآوردن به پیوسته و ردنکن فراموش هکبل ندارد؛ ىتیاهم
 3« ندك ىم ناراحت

 های خاص . استفاده از مهارت8
از بددروز  هداى ارتبداطى، مهارت از اسدتفاده توانندد بدا عدروس و مادرشدوهر مى
 اند از:  ها عبارت نند  برخى از مهارتكناراحتى و تنش پیشگیرى 

 و تندد گفتدار و رفتدار همسدرش مادرشوهر خدود، نسدبت بده نزد د عروس،
  نزند صدا بلند ىصدا با را او و ندهد نشان ىراخالقیغ

                                                           

   0۷1، ص 0  همان، ج 1
    ۵1۵، ص ۷  همان، ج 2
     0۱0، ص آیین زندگی  دیل كارنگى، 3
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 در عدین نگیدرد  ندیدده مادرشدوهررا و جایگداه راهبدردى د عدروس، نقدش
 ایدن،  بماندد بداقىهدا  حریم كده بسدازد اى گونه به را شان رابطه باید ، صمیمیت

  است تنش از جلوگیرى براى راه بهترین
 قددم پدیش شوهرش قلب در دیگر زنى كردن سهیم براى د عروس، بزرگوارانه

 كند تهیه هایى هدیه برود و یا مادرش خانه به تنها گاهى بخواهد او از مثالً شود؛ 
  بدهد مادرش به كه

 بده فرزنددان عالقده كاستن آنها، با رابطه قطع،  همسر وامدین به اهمیتى د بى
 وامددین بده حدد از بیش توجه،  بیشتر موارد در گیرى جبهه مقابل، طرف خانواده

 زمینده و انجامدد مدى یکددیگر از بیشتر زوج جدایى به زمان طول در فقط،  خود
  كند مى فراهم را بعدىهاى  اختالف

جویدا شدود  بددین  را هاى بزرگ خانه، نظر مادرشدوهر گیرى براى تامیم د
او هم احترام  و شدههاى احتمامى پیشگیرى  وجودآمدن درگیرى هم از به ،ترتیب

 محفوظ مانده است 
 اجازه وحرفى نزند  عروسبهتر است  ،خانوادگىهاى  ها و جدال ر بح د د

 مشکل میانجى، نقش گرفتن برعهده با شناسد، مى بهتر را مادرش كه همسر دهد
 درآوردن مدرزه بده جدز اى فایدده هدی  مادرشدوهر، با شما جنگیدن  كند حل را

 رابطده، ایدن در كده اسدت این داشت  واقعیت نخواهد مشترک زندگىهاى  پایه
 بدر را كدن صداف جاده نقش همسر، و باشد داشته حضور حاشیه در باید عروس

   بگیرد عهده
 كده كند نماید  عروس وانمود مادرشوهر، مادرى دهد د گاهى عروس اجازه

ماندد؛  مدى مندد حضور او بدون اش زندگى از هایى بخش و محتاج است او به
 گداهى دارد دوسدت اینکده یدا دهد مى را سبزى خریدن پیشنهاد مثاًل مادرشوهر

عدروس  اسدتقالل بده ، رفتارهدا و مشدابه آن ایدن از كددام كند  هی  درست غذا
   زند نمى اى صدمه
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 و كندد  پددر خانواده شدوهرش از همسدر خدود بددگویى د عروس نباید نزد
  آنهدا نیسدت یدادآورى بده نیدازى و دانند مى خوب را فرزندانشان عیوب مادرها
   شود مى سبب را اى عدیده مشکالت كار، این انجام

 دهدد اجدازه ، فرزنددانش سدعادت و آرامش خوشبختى، براى د مادرشوهر،
رفراز مسیر در وخیزان افتان داماد و عروس  آب از را خدود گلدیم زندگى، فرود و پن
  كنندد انتخداب خدود را خدویش تعامدل و زندگى شکل و شیوه و بکشند بیرون

 درپدى پدى احضار و جوانهاى  زوج زندگى برنامه در وسته مادرشوهریپ دخامت
 و بدددبینى زمیندده او، اوقددات از تددوجهى قابددل بخددش اختیددارگرفتن در و پسددر
  كند مى ایجاد عروس ذهن در را نادرستىهاى  فر  پیش

 شدود مى دیگرى خانواده عروس زودى به دخترش كه بداند باید د مادرشوهر
 رنج در مادرشوهرش به وسیله دخترش فردا برنجاند، را خود عروس امروز اگر و
 :چراكه شد؛ خواهد گرفتار عذاب و

 جدو ز جدو برویدد، گندم از گندم    مشددو غافددل عمددل مکافددات از
 

تواند نقش مهمى در بهبود روابط مادر و همسدرش داشدته باشدد؛  د آقاداماد مى
 شخادیت و تدازه زنددگى بده نسدبت مدادر احتمدامى حساسدیت بده توجده مثاًل با
هداى  كوتاهى ها و ضدعف و مشدترک هاى زندگى نارسایى ها و كاستىخانم،  عروس
 هاى ندهدد  از سدوى دیگدر، گلده انتقدال خدود مادرى خانواده به را خویش همسر

 و تعریدف از عدو ، در و منتقل نسدازد خانمش به را خود خواهر و مادر احتمامى
 زمینده خدود، این و بگوید سخن عروسشان خوب شخایت به نسبت آنان تمجید

 اندیشه در همسر خانواده به نسبت خوشایند رفتارهاى و هاى مثبت نگرش پدیدآیى
  بود خواهد خانم عروس عمل و


