
 

 

  كالمی و تأثیر آن بر استحكام خانوادهارتباط 

 *مریم اسماعيلي

 اشاره

بر این اسهاس، اسهالم بهر بشهکیل و      1برین بنا نزد خداوند، بنای خانوادو است.موبو 

استوکام من بسیار بأکید کردو است. این بنای مقدس، جایگاو موبت و مودّ، و کهانون  

اصلی بکوین شخریت انسان است. در اسالم، خانوادو وسیلة بکامل، مرامهش روحهی و   

ند، به همین جهت، از ازدواج با افرادی که بد اخالق هست 2رود.روانی انسان به شمار می

فرمایهد:  مهی  ,شود. پیامبرنهی شدو است؛ زیرا این امر، سب  بزلزل ارکان خانوادو می

ك مُمَنُتَ ضَو َُخ لقَهُوُدينَهُفَزَوّجُو ُُوُإ ُالُتَفعَلوُاُتَك نُفتنهةٌُفِهيُاالرضُِوُفسهند ُُُُاذاُجنءَ»

نید، فتنه با کسی که اخالق و دینش مورد پسند باشد، ازدواج کنید و اگر چنین نک 3؛كبي ٌ

 «و فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد ممد.

                                                           
ُشننسي،ُدانشگن ُادين ُوُمياهبُقم.*ُدانشجو ُدكت  ُشيعه

ُعنملي،ُمحمدُبنُحسن،ُوسنئل1ُ مكتبةُال،ُتصحيحُوُتحقيق:ُعبدال حيمُربننيُشي از ،ُتْ ا :ُانتشنراتُهالشيع.ُح ّ

 «منُبُنِيَُفِيُاالسالمُِبِننء ُاَحَبُْاِليُاهللُِعزّوجلُّمِنَُالتَزويجِ.»:ُرسولُاهلل,:3ُ،ُص14ُق،ُج1379ُاالسالمية،ُچْنرم،ُ

ُ.91ش،ُص1377ُهن ُازدواج،ُننش :ُمؤلف،ُچنپُاوّل،ُ.ُاي ا ُمْ ،ُحشمتُاهلل،ُدانستني2

ُ.15،ُص14ُ،ُپيشين،ُجُهالشيع.ُح ُّعنملي،ُوسنئل3ُ
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باشد، رویی نیست؛ بلکه منهه مورد نظر عقل و شرع میمنظور از اخالق نیک، بنها خندو

خلقی، زیبایی در گفتار است که صفا، اخالقی پسندیدو است. یکی از نمودهای خوش

گهردد و در بربیهت فرزنهدان،    مهربانانه میان اعاای خانوادو مهی  هایباعث ایجاد اربباط

از کوزو همان برون »کند. زبان، برجمان و بیانگر احوال درون است. نقش مؤثری ایفا می

 1نماید.ای است که موتویا، درون را ظاهر میزبان، دریهه« براود که در او است.

ای دهی شدو، پس از بیان موضوع بأمین نیازهدر این نوشتار که در طیّ سه موور سامان

ههای ارببهاط کالمهی در    عاطفی در خانوادو و بوجه به سالمت روان، بهه بررسهی شهیوو   

 پردازیم.خانوادو می

 تأمین نیازهای عاطفي در خانواده

خهوبی بررسهی شهود. ماهامین     ههای دینهی بهه   برای بعریف نیازهای عاطفی، باید گزارو

کنهد؛  نوادو حکایهت مهی  فراوانی در اسالم وجود دارد که از نیازهای عاطفی زنان در خها 

و بأکیهد بهر نگههداری شایسهته زن      2مثالً سفارش مردان به معاشر، خو  با همسهران 

بهوان اسهتوبا    دلیل بر این ادعا است. همهنین مهی  3مطلیقه، پس از رجوع شوهر به او،

کهه  شوهر نسبت به وی را به دست مورد. با بوجه بهه ایهن   رفتار بو م با احترام و موبت

بهوان بهه   های عهاطفی دارد، مهی  شت، بأثیر مستقیمی در کاهش بنش و مسی عفو و گذ

نمونة من، لزوم عفو و گذشهت شهوهر، از خطهای همسهر      4اهمیت این موضوع پی بُرد؛

 5باشد.می

روایهابی   6در برخی روایا،، موبت به همسر، جزء اخالق پیامبران به شمار ممدو اسهت. 
و بهتهرین   7انهد بزرگداشت زنهان سهفارش کهردو    نیز به شوهران دربارو اکرام همسران و

                                                           
اكب ،ُجوانن ُوُانتخنبُهمس ،ُقهم:ُانتشهنراتُدفته ُتبليغهنتُاسهالميُحهوز ُعلميهه،ُچهنپُسهوم،ُُُُُُُُُُ.ُمظنه  ،ُعلي1

ُ.113ش،ُص1374ُ
ُ«وَُعنشِ وهنَُّبِنلمَع وف.»:19ُ.ُنسنء،ُآيه2ُ
ُ«نِمسنک ُبِمَع وف.الطَّالق ُمَ َّتن ُفَ»:229ُ.ُبق  ،ُآيه3ُ
ُتفنوت4 ُپژوهشگن ُحوز ُوُدانشگن ،ُچنپُاوّل،ُ.ُبستن ،ُحسين،ُاسالمُو ُانتشنرات ُ.32ه31ش،ُص1388ُهن ُجنسيتي،ُقم:
ُ.118،ُص14ُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئلُالشيعة،ُپيشين،ُج5ُ
 «مِنُاخالقُِاالنبينءُحبُْالنسنء.»:ُ{:ُامنمُصندق9.ُهمن ،ُص6ُ

ُ.4،ُح381ُصُ،32ُ،ُبنب3ُ.ُهمن ،ُج7ُ
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بعاهی احادیهث نیهز     1مردان کسی دانسته شدو که در بکریم همسر خود، بیشتر بکوشد.
و  ,سهیرو عملهی پیهامبر    2انهد. به اهمیت پهاکیزگی و مراسهتگی شهوهر بأکیهد نمهودو     

چنین بودو است. و یا روایا، دیگر، مردان را به رعایت خواسهت همسهر در    [ائمه
های دینهی، اهتمهام   البته با بوجه به گزارو 3کنند.وص بهیه لوازم خانگی سفارش میخر

 بوان بولیل نمود.، بهتر می4اسالم را دربارو بأمین نیازهای عاطفی زن بوسط شوهر

 توجه به سالمت روان

سالمت جسم و روان انسان، از جمله اموری است که اسالم به من بوجه خاصی نمهودو  
بأمین نیازهای جسمانی و روانی، اگر مد، بسیاری ادامه یابد، سهب  ایجهاد   است. عدم 

های جسمی که در اثهر عوامهل   بنی، یعنی بیماریهای روانهای رفتاری و بیماریاختالل
 مید، خواهد شد.خروص اضطرا  و نگرانی به وجود میروانی، به

ن اربباط مناس  کالمی بها  بر این اساس، باید گفت یکی از عوامل افسردگی زنان، نداشت
ههای میهان زن و مهرد و    باشد و این مسأله، گاهی از عدم اطالع از بفاو،همسرشان می

 5گیرد.مگاهی نداشتن از خروصیا، روحی ه روانی طرفین نشأ، می
برین مکان برای رعایت بهداشهت روانهی اسهت. بوجهه بهه ارزش      خانوادو، اوّلین و مهم
، قناعهت، پرهیهز از انهدوو و    مند، بوکل بر خداصویح و هدف ریزیانسان، داشتن برنامه

طبعهی، در  روی در کارهها، بفهریح و شهوخ   ، میانهه کنترل خشم، امید، مهربانی با خانوادو
کنندو به بهداشت روانی است. میا، قرمن نیز به بهداشت روانی بوجهه  شمار امور کمک

 8روابهط صهویح بها همسهر،     7مشروع،اجتنا  از روابط نا 6کردو است. بأکید به ازدواج،
 ها هستند. ، از جمله این سفارش10و رفتار صویح با فرزندان 9رفتار صویح با والدین

                                                           
ُ.58،ُص49ُ،ُبنب15ُ.ُهمن ،ُج1ُ
ُ.183،ُص141ُ،ُبنب14ُ.ُهمن ،ُج2ُ
ُ.568،ُص23ُ،ُبنب3ُ.ُهمن ،ُج3ُ
ُ.32هن ُجنسيتي،ُپيشين،ُصُ.ُبستن ،ُاسالمُوُتفنوت4
ُواقعيت5 ُاز ُف ار ُهمچو : ُخود. ُزيند هن، ُتشويشُخواهيُو ُلجنجت، ُس سختيُو ُتْنجمي، ُحنلتُبدبينيُو خواهي،

ُس دگيُوُاندوهگينيُوُتغيي ُحنالتُوُرفتنر.خنط ،ُاف
ُ.21؛ُروم،ُآيه189ُ؛ُاع اف،ُآيه72ُ؛ُنحل،ُآيه32ُ.ُنور،ُآيه6ُ
ُ.5؛ُمنئد ،ُآيه21ُ؛ُنور،ُآيه32ُ.ُاس اء،ُآيه7ُ
 .2؛ُطالق،ُآيه19ُ.ُنسنء،ُآيه8ُ

ُ.23؛ُاس اء،ُآيه15ُ.ُاحقنف،ُآيه9ُ
ُ.12؛ُممتحنه،ُآيه59ُه58؛ُنحل،ُآيه18ُه17؛ُلقمن ،ُآيه233ُ.ُبق  ،ُآيه10ُ
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چگهونگی  »بوان گفت: از جمله مسائل مهؤثر در ایهن امهر،    با دقت در نکا، یادشدو می

 است.« از چه ادبیابی استفادو کردن»و « چگونه سخن گفتن»و « اربباط کالمی

 هاي ارتباط كالمی شیوه

بردیدی نیست که اربباط کالمی درست و مناس ، بیشهترین بهأثیر را در ایجهاد موبهت     

انگیزی است. بنابراین، ههدف  دارد و اگر نادرست باشد، از مؤثربرین عوامل برای نفر،

از بررسی اربباط کالمی، به دست موردن مطالبی است که عشق و عالقهه را در خهانوادو   

 دهد.می افزایش

های افزایش من نیز، به ایهن دلیهل اسهت کهه     صوبت از عشق و موبت در خانوادو و راو

بخهش و  کند... و الهامعشق، قوای خفته را بیدار و نیروهای بسته و مهارشدو را مزاد می»

انگیهز بهاطنی را ظهاهر    ساز است... عشق نفس را بکمیهل، و اسهتعدادا، حیهر،   قهرمان

بخش است و از نظر قوای احساسهی، ارادو و همهت   ای ادراکی، الهامسازد. از نظر قومی

 1«کند.را بقویت می

این موبت و عشق باید دوام داشته باشد و بعد از سپری شهدن دوران جهوانی و از بهین    

در ایهن حالهت، ارببهاط کالمهی      2رفتن طراو، من، کانون زنهدگی را باصهفا نگهه دارد.   

ر عکس، اگهر ارببهاط کالمهی بهین اعاهای خهانوادو       درست، بسیار مؤثر خواهد بود و ب

 خهانوادو  کیه  اعاا  ان،کارشناس اعتقاد هکاهش یابد، پیامدهای زشتی را در پی دارد. ب

در  ؛باشهند  داشهته  وگوگفت وکالمی  اربباط گریکدی با ساعت 3 با 2 دیبا روز شبانه در

و  گهو وگفهت  کهاهش . »اسهت  کهردو  دایه پ کهاهش  اریبس ،زانیم نیا اکنون هم کهحالی 

 را هها خهانوادو  سهالمت  و دویرسه  هشدار مرز به ،خانوادو یاعاا انیم یکالم اربباطا،

 علهوم  ادیه بن در یاجتمهاع  یشناسه  یمسه  گروو در که پهوهش کی جینتا. کندیم دیبهد

 فقط ،روز در فرزندان با شاغل نیوالد یکالمهم زانیم دهدیم نشان ،شدو انجام یرفتار

 یها  وممهد رفهت  مشهکال،  ،یشغل یهایگرفتار دالیلی همهون: به هامن! است قهیدق 49

هم و کنندیم یسپر خود فرزندان با را روز در قهیدق 49 حدود قط، فونیزیبلو یبماشا

                                                           
ُ.50ه49ش،ُص1369ُ،ُقم:ُانتشنراتُصدرا،ُچنپُدهم،ُ{.ُمطْ  ،ُم تضي،ُجنذبهُوُدافعهُعلي1
ُ.165.ُمظنه  ،ُجوانن ُوُانتخنبُهمس ،ُپيشين،ُص2ُ



 

 

 

 
   437  ارتباط كالمي و تأثير آن بر استحكام خانواده

 

ای از اربباطا، کالمی بهین اعاهای خهانوادو    اخترار شیووجا بهدر این 1«.شوندیم کالم

 شود:ارائه می

 . سالم 1

گهردد؛  اجتماع کوچکی است که رعایت برخی اصول، موج  استوکام من مهی خانوادو، 

به عنوان نمونه، همان طور که سالم کهردن در برخوردههای اجتمهاعی، سهب  الفهت و      

مورد. شاید بهر همهین   موبت است، در نظام خانوادگی نیز موجبا، همدلی را فراهم می

 2دو است.اساس باشد که در اسالم، به سالم کردن بأکید خاصی ش

هها، سهالم کهردن    های ایجاد اُنس و الفهت و زدودن کهدور،  در خانوادو نیز یکی از راو

است. از این رو، الزم است زن و مرد در اوقابی همهون ورود به خانه یا هنگهام بیهدار   

شدن از خوا ، با نشاط و انرژی به یکدیگر سالم کنند و در انجام این عمهل پسهندیدو،   

بخشی به اُنس میان زن و شوهر، د. این عمل، عالوو بر ایجاد و عمقبر هم سبقت بجوین

ای مورد. این موضوع، به گونهرابطه عاطفی موکمی میان فرزندان و والدین نیز پدید می

 3سالم کردن بر کودکان را جزء سنیت خود برشمردو است. ,اهمیت دارد که پیامبر

اش سهالم  شود، باید بهه خهانوادو  رد میفرماید: وقتی شوهر به خانه وامی {امام صادق

اش را از ممدن خود خبر دهد؛ بر کفش را به زمین بزند و سرفه کند با خانوادوکند، پیش

 4مبادا چیزی ببیند که او را ناخوش مید.

دهد، بهتر است زن و مرد در سالم کردن بر یکهدیگر  همهنین زمانی که کدوربی رخ می

کنندو سالم است، در مبارزو بها ههوای نفهس قهدم اوّل را     شروعسبقت بگیرند. کسی که 

هها در خهانوادو   برداشته، راو را برای صلح و گذشت همهوار نمهودو و بهه بهرویج ارزش    

 همت گماشته است.

                                                           
1. www.aftabir.com. 

 «.دْوهَنوَإِذَاُحُيِّيرت مُبِتَحِيَّةٍُفَحَيْواُْبِأَحرسَنَُمِنَْْنُأَورُرُ»ُ:86.ُنسنء،ُآيه2ُ

ُ.220،ُص16ُ.ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُبحنرُاألنوار،ُمؤسسةُالوفنء،ُبي وت:ُج3ُ

 .11،ُص76ُهمن ،ُجُُ.4



 

 

 

 
438    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

 

 خداحافظی. 2

کند، خهداحافظی اسهت.   از امور دیگری که میان اعاای خانوادو، اُنس و الفت ایجاد می

کی به نظر برسد، اما در واقع، راهکار مهمی است کهه نبایهد از   شاید این امر مسأله کوچ

انگیز، عواطهف زن را  من غافل شد. مرد زمان خروج از منزل، با این واژو کوباو و موبت

زایی و بوکهیم رابطهه   دارد و نتیجه این عمل، موبتانگیزد و دل او را گرم نگه میبرمی

زن نیز با شهوق و انگیهزو بیشهتر مشهغول     عاطفی میان اعاای خانوادو است. در مقابل، 

 شود.کارهای خانه می

 زدن صدا. 3

هر یک از زن و مرد باید دیگری را به نامی صدا کند که او بیشتر دوسهت دارد. اسهتفادو   

کند و چون اسالم بهه زن و شهوهر   نام کامل و مورد عالقه طرف مقابل، ایجاد موبت می

پسهندد.  ای صدا بزند که او مهی زن را با کلمهنماید که دهد، سفارش میدرس موبت می

ها و عناوین از لواظ: زشتی و زیبایی و خوش ممدن و بد ممدن، در خلو، و جلو، نام

 یا در شهر و روستا، با یکدیگر فرق دارند.

ها موبهت،  به هر حال، بهتر است طوری باشد که شنوندو احساس افتخار کردو، میان من

 1جاد کند.صفا و صمیمیت بیشتری ای

کنند؛ در ، در نوع صدا زدن دقت نمی«ت سقِط ُاآلدابُبينَُاألحبنبِ»برخی بر اساس سخن 

حالی که چنین بفکری غلط اسهت و خهو  صهدا زدن، رفتهاری عقالیهی و از مدا  و      

 2رود.رسوم زندگی نیک به شمار می

بهه همسهرش    ای کهه نمود. ایشان در نامهخوبی این اد  را رعایت میبه امام خمینی

 نماید:یاد می« قربانت»و « عزیزم»نویسد، ایشان را با بعابیری چون می

بردقت شوم، الهی به قربانت بروم. این مد، که مبهتالی بهه جهدایی از من نورچشهم     »

عزیز و قوّ، قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صور، زیبایت در میینهه قلهبم منقهوش    

را به سالمت و خوش در پناو خودش حفهظ کنهد.    است. عزیزم، امید دارم خداوند شما

                                                           
ُ.16ه14.ُهمن ،ُص1ُ

 .34ش،ُص1378ُ.ُاميني،ُاب اهيم،ُآيينُهمس دار ،ُقم:ُمؤسسهُبوستن ُكتنب،2ُ
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گذرد؛ ولی بومداهلل باکنون هر چه پهیش ممهد، خهوش    باشد، می]حالِ[ من با هر شدبی 

بودو و اآلن در شهر زیبای بیرو، هستم. حقیقتاً، جهای شهما خهالی اسهت. فقهط بهرای       

و بماشای شهر و دریا خیلی منظرو خوشی دارد. صد حیهف کهه موبهو  عزیهزم همهرا     

نیست که این منظرو عالی به دل بهسبد... من از قِبَل همه نائ  الزیارو هستم. بهه خهانم   

شمس مفاق سالم برسانید و به مقای دکتر سالم برسانید. به خاورسلطان و ربابه سهلطان  

 1«سالم برسانید. ایام عمر و عز، مستدام. بردقت، قربانت، رو  اهلل.

 سخن گفتن آمیزمحبت. مؤدبانه و 4

انگیهز. یهک   ممیز باشد؛ نه خرمانه و نفهر، وگوی زن و مرد، باید مؤدبانه و موبتگفت

بهوان  بوان طوری بیان کرد که شنوندو پاسو نیکو دهد و همان مطل  را میمطل  را می

 به صوربی گفت که طرف مقابل یا جوا  ندهد یا جوا  بندی داشته باشد.

با یکدیگر، جمالبی کهه از همهه زیبهابر و     بوصیه اسالم این است که هنگام سخن گفتن

بر است، انتخا  شود با پاسخی زیبا شنیدو شود. گاهی ممرانه سهخن گفهتن زن،   مؤدّبانه

رسد، بلکه امکان بهه وجهود   اش نمیحساسیت مرد را برانگیخته و نه بنها زن به خواسته

بت، زن ممدن برخورد لفظی و بنش هم وجود دارد. گاهی نیز ممکن است، ضهمن صهو  

ها در ذهن طرف مقابل باقی مانهدو،  ای بگوید که اثر بد من با سالیا شوهر کلمه یا جمله

 حتی باعث افسردگی و دلسردی از زندگی شود.

کند کهه در اسهتفادو از کلمها،، دقهت     بمرین مهار، کنترل خشم، به همسران کمک می

های مهؤثر در ایجهاد   بر واژو الزم را مبذول دارند. البته باید بوجه داشت که گاهی عالوو

موبت یا نفر،، حرکا، دست و چشم و ابرو و مهنگ صهدا نیهز در ایهن مسهأله بهأثیر      

 گهر معجهزو  مفرین ودر مقابل خواسته همسر، بسیار موبت« چشم»دارد؛ مثالً گفتن کلمه 

 2است.

بها زنهان خهوش    3؛سِنَُّالْفَعَهنلَُأَحرسِن واُلَُْنَُّالْمَقَنلَُلَعَلَُّْنَُّيُحرُ...ُو»فرماید: می {امام علی

 «کردار و نیکورفتار شوند.گفتار و نیکوسخن باشید با ایشان هم خوش

                                                           

ُ.3ُو2ُُ،ُص1ُ،ُجُصحيفهُامنم،ُتْ ا :ُمؤسسهُتنظيمُوُنش ُآثنرُامنمُخميني.1ُ

ُ.49ه44ق،ُص1404ُ.ُمصطفو ،ُسيدُجواد،ُبْشتُخننواد ،ُمشْد:ُانتشنراتُدانشگن ُمشْد،ُچنپُاوّل،2ُ

ُ.223،ُص100ُجُُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،3
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 1؛أجمِلواُفيُالخِطنبُتَسمَعُواُجَميلَُالجهوابُِ»ممدو است:  {در حدیثی از حار، علی

 «زیبا سخن بگویید با پاسو زیبا بشنوید.

الكالمُِوُبَهيلُِالسهالمِ،ُيُكثِه  ُمُحِبُّهوکَُوُيُقِّهل ُُُُُُعَوِّدُلِسننَكُلينَُ»فرماید: و نیز حار، می

زبانت را به سخن مالیهم و سهالم کهردن عهاد، بهدو بها دوسهتانت زیهاد و          2؛مُبغِض وکَ

 «دشمنانت کم شوند.

ههای  دور بودن از سخن زشت و داشهتن گفتهار نهرم و مالیهم را از نشهانه      {امام علی

هم اهمیهت  « سخن نیک گفتن»، «ک سخن گفتننی»عالوو بر  3شمارند.پرهیزکاران بر می

برند و هم در موتوای کالم باید دقهت نظهر   دارد. زن و مرد، هم در ادبیابی که به کار می

 داشته باشند؛ به نمونه زیر بوجه شود:

سال داشت، با حالت خشم وارد دادگاو شد و دربهارة   36خانم موقیر و متینی که حدود  

 بقاضای طالق گفت:

ام. مهرد خهوبی اسهت. بسهیاری از     زدو سال است که با همسهرم ازدواج کهردو  حدود دوا

خواههد بفهمهد کهه    داشتنی را دارا است؛ اما هرگز نمیمُوسَّنا، یک مدم کامل و دوست

مرایهی اسهت؛ امها    من همسر او و مادر دو فرزندش هستم. به خیال خودش مرد مجلهس 

نیهد در  کنیهد کهه چهه قهدر زجهر       بوامرایهد. نمهی  مجالس را با دست انداختن من می

ام، اعرابم به کلی خرا  شدو، دائماً مجبورم به پزشک مراجعه کنم، هزار بهار بها   کشیدو

ام که من همسر بهو هسهتم، سهن و سهالی     ام، خواهش و التماس کردوشوهرم حرف زدو

دارم، درست نیست که پیش مشنا و غریبه صد جور شوخی زنندو و غیر دوستانه با مهن  

گویی که دیگران بخندند و مثالً خوش بگذرانند. مهن اغله  از همهه    نی، متلک میکمی

بهوانم بها   ام، ههیچ وقهت نمهی   گو نبودوطبع و بذلهکشم و چون از اوّل شوخخجالت می

ای ندارد، با بمهام  شوهرم مقابله به مثل کنم. بنابراین، چون خواهش و بمناهای من فایدو

                                                           
ُ.435ش،ُص1366ُ.ُتميميُآمد ،ُعبدالواحد،ُغ رُالحكمُوُدررُالكلم،ُقم:ُانتشنراتُدفت ُتبليغنت،1ُ

ُ.435.ُهمن ،ُص2ُ

ُ.193ش،ُخطبه1387ُ.ُنْجُالبالغه،ُت جمه:ُمحمدُدشتي،ُقم:ُمفنتيحُق آ ،3ُ
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ار نشسته، خواهم ساخت با از مهرد قدرناشناسهی کهه ههیچ     دانم در انتظهایی که میرنج

 1احترام مرا نگه نداشته، جدا شوم.

 هاي ديگرانجويی و دخالتبه عیب منطقی. پاسخ 5

جویی و بهدگویی قهرار   ممکن است، مرد و زن از سوی خانوادو طرف مقابل، مورد عی 

بهه ایهن    2نمایهد؛ اهم میگیرند که زمینة دلسردی زن و شوهر از زندگی با یکدیگر را فر

مورد ه و نه راهنمایی و انتقهال بجربهه ه در      های بیها و دلسوزیمعنا که گاهی دخالت

هها بیشهتر اوقها، بها نیهت      کند؛ گرچه ایهن دخالهت  زندگی مشکل و اختالف ایجاد می

گیرد، اما چون روشمند نیست، گاهی اوقا، نتایج ناخوشهایندی  خیرخواهانه صور، می

ها به منظور اهداف دیگر صهور،  البته گاهی نیز متأسفانه برخی دخالت 3ارد.را در پی د

 گیرد؛ به داستان ذیل بوجه نمایید:می

ین هفتة ازدواج، سوزن خوردو بود، پس از عمل جراحی بهه  اوّلعروسی که در پایان بازو

کهه بهه    ام. روزیای به نام... ازدواج کهردو ساله 24خبرنگار گفت: یک هفته است با مرد 

بخت خهواهم شهد؛ ولهی    کردم که مانند زنان دیگر خوشرفتم، حس میخانه شوهر می

ی کهه  اهنوز چند روز نگذشته بود که ناسازگاری شوهر و خواهرش مغاز شد و زنهدگی 

کردم برایم بهشتی خواهد بود، به جهنمی سوزان ببدیل شد. اقوام شوهر در ایهن  فکر می

دند که از زندگی سیر شدم و به وسهیله خهوردن سهوزن،    قدر مرا اذیت کرمد، کم، من 

 4اقدام به خودکشی کردم.

در این صور،، زن و شوهر نباید بوت بأثیر این گونه حرکها، قهرار گیرنهد؛ بلکهه بها      

هها شهدو، بهه    احترامی بهه من کالمی منطقی و ادبیابی زیبا، مانع دلگیر شدن خانوادو و بی

ی مملو از بدبینی، غیبت و بهمت، پایهان دادو و ایهن   اساس و گاهگونه گفتارهای بیاین

 5«.وَُإِذاُخنطَبَُْمُُالْجنهِل و َُقنل واُسَالمنً»قرمنی را مدّ نظر قرار دهند: مموزو

                                                           
 ُ.43.ُاميني،ُآيينُهمس دار ،ُپيشين،ُص1ُ

ُ.58ُه56ُش،ُص1378ُ.ُانصنر ،ُم تضي،ُانتخنبُب ت ُزندگيُبْت ،ُقم:ُانتشنراتُمْديه،ُچنپُاوّل،2ُ

ُ.99ه94ش،ُص1373ُتشنراتُروح،ُچنپُاوّل،ُآلُازُنظ ُاسالم،ُقم:ُان.ُخس و ،ُحسن،ُزندگيُسنلمُوُايد 3

 .102اميني،ُآيينُهمس دار ،ُپيشين،ُصُُ.4

ُ.63.ُف قن ،ُآيه5ُ
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  تشكر. اظهار 6

یکی از عوامل گرمی خانوادو، بشکر زبانی از یکدیگر است. این امر، باعث ایجاد انگیزو 

خروص زن کهه  روحیه اعتماد به نفس در همسران، به برای انجام وظایف و نیز بقویت

 شود.عواطف بیشتری دارد، می

نباید برور کرد که بأمین نیازهای اقترادی جههت قهدردانی، کهافی اسهت؛ زیهرا بهأثیر       

شود. این برور نیهز کهه کهار    روانی بشکر زبانی چنان است که چیزی جایگزین من نمی

ر نیازی ندارد، درست نیست؛ بلکه بشهکر زبهانی   بیرون منزل، وظیفه مرد بودو و به بشک

 {گردد. امام صهادق از مرد، در رو  او اثر مطلوبی گذاشته، سب  موفقیت بیشتر او می

 فرماید:می

إِذَاُُمَكْت وب ُفِيُالتَّوررَاةُِاشْك  ُْمَنُْأَنْعَمَُعَلَيركَُوَُأَنْعِمرُعَلَىُمَنُْشَكَ َکَُفَإِنَّههُُلَهنُزَوَالَُلِلنَّعرمَهنءُُُِ»

گزاری کهن از کسهی کهه    ؛ در بورا، نوشته است که سپاسش كِ َترُوَُلَنُبَقَنءَُلََْنُإِذَاُك فِ َت

گزاری نمود؛ زیرا اگر در برابهر  به بو احسان نمود و احسان کن به کسی که از بو سپاس

 1«ش کنی، دوام نخواهد یافت.اشود و اگر ناسپاسیگزاری کنی، پایدار میاحسان سپاس

 اینک به نمونة ذیل بوجه کنید:

نشناسی دارم. از صهبح بها شهام    نویسد: شوهر حقای از بهران میساله 29دار بانوی خانه

هها، از پخهتن   کشم، بمام کارهای خانه از شستن ظروف و لبهاس برم، زحمت میرنج می

ولی وقتی بهه   دهم،های الزم را برای او و فرزندان انجام میها و بافتنیغذا با بزیین اباق

که هیچ کاری انجام نشدو است. اصالً بوجهی به هیچ چیز نهدارد.  رسد، مثل اینخانه می

گذارم، یهک متشهکرم، یها    زدة او را که جلویش میهای واکسهای ابوشدو و کفشلباس

گوید. اگر من هم برایش بعریف کنم، با بنهدی حهرفم را قطهع    دستت درد نکند هم نمی

ای؟ شاخ غول این قدر کارهایت را به رخ من نکش، مگر چه کار کردوکند که خوبه، می

های مهن نبهود، حهاال    ای؟ در صوربی که اگر زحمتای یا از قلة دماوند باال رفتهشکسته

 2هشتش گروِ نهش بود.

                                                           
ُ.94،ُص2ُش،ُج1365ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُاصولُكنفي،ُتْ ا :ُانتشنراتُدارُالكتبُاإلسالمية،1ُ

 .79.ُاميني،ُآيينُهمس دار ،ُپيشين،ُص2ُ
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 . روحیه دادن در مشكالت7

معمواًل مشکال، بیرون از خانهه مهرد، بیشهتر از مشهکال، درون خانهه بهودو و سهب         

باشهد. در ایهن میهان، زن بایهد در رویهارویی مهرد بها        شود درگیری ذهنی مرد بیشتر می

مشکال، و رفع من، پناو مرد باشد. بها سهخنانش، روحیهه مهرد را در برخهورد بهتهر بها        

مشکال، بقویت کند و از طهرف دیگهر، زمینهه را بهرای سهخن گفهتن مهرد از بعاهی         

 1مشکالبش فراهم کند.

و بزرگهان دیهن بههرو گرفهت.      [ن از زندگانی ائمهه اطههار  بوادر این خروص، می

دادند؛ بهرای مثهال، نگهاو    همسران منان در میان انبوهی از مشکال،، به ایشان روحیه می

، حهزن و انهدوو را از دل حاهر،    }به چهرو فاطمهه زههرا   {کردن حار، علی

وی کریمه، بهأثیر  حرف زدن با من بان یقین،وقتی نگاو کردن چنین اثری دارد، به 2برد؛می

بیشتری در این زمینه داشته است. هنگامی که زن، مویط خانه را با گفتار نیک، از مهر و 

موبت مکندو سازد، حریم منزل به صور، مأمنی برای مرد درممدو، نشاط و امیهد بهه او   

شهود. شهاید بهر ایهن اسهاس اسهت کهه هنهر         مندی او افزودو مهی بخشد و به قدر،می

 3رود.های زنان شایسته به شمار میکالم نیکو، از ویهگیبخشی با مرامش

ویهو همسران، دربارو هایی که به این بیماری مبتال نیستند، اعاای خانوادو، بهدر خانوادو

هها همیشهه جهدی و بها     زننهد. الزم نیسهت حهرف   موضوعا، گوناگون با هم حرف می

ای مثل طعم غذا یها رنهگ   سادواهداف متعالی باشد. همین که زن و مرد دربارو موضوع 

ههای بیمهار،   هها اسهت؛ ولهی در خهانوادو    کنند، نشانه سالمت رابطه منلباس صوبت می

زنهد کهه واقعهاً بهه     گیرد. هر کس وقتی حرف میگو در حدّ ضرور، صور، میوگفت

 باید بالش و بگذریم سکو، این کنار سادگی ازنباید به گفتن چیزی نیازمند است. پس

 ههای برنامهه  بها  گرفته کار مویط ابفاقا، از بزنیم؛ حرف دری هر همسر خود از با کنیم

                                                           
ُ.66ش،ُص1376ُپيوند ُمقدس،ُقم:ُانتشنراتُنْنوند ،ُاهلل،ُازدواجُزاد ،ُف ض.ُقلي1

الفتح،ُكشفُالغمةُفيُمع فةُاالئمة،ُبي وت:ُانتشنراتُدارُاضواء،ُچنپُدوم،ُالحسنُعليُبنُعيسيُابنُابي.ُاربلي،ُابي2

ُ.373،ُص1ُق.ُج1405ُ

ُ.79ش،ُص1381ُهفتم،ُُ.ُرشيدپور،ُمجيد،ُم احلُازدواجُدرُاسالم،ُتْ ا :ُانتشنراتُانجمنُاولينءُوُم بين ،3
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های خود ها و نگرانیدلخوری کنیم، باید سعی. ممدو پیش خیابان در منهه یا بلویزیونی،

 را به او بگوییم.

 سخن ناخوشايند برابر. شكیبايی در 8

ا، ناخوشایند پرهیز شود؛ امها  کند که از هر گونه بدگویی و کلمکانون خانوادو اقتاا می

گاهی ممکن است، زن یا مرد با کلما، بند و خشنی از سوی همسر خود مواجه شهود.  

در این حالت، باید سعی کرد متانت خود را حفظ نمود و مواظ  زبهان خهود بهود؛ بها     

جایی که صونه نزاع را طوری بغییر دهیم که فرد عربانی نتواند به خشونت خود ادامهه  

 ، بر مبش معرکه بیفزاییم.که با پاسخی شبیه یا بدبر از منهه شنیدوه ایندهد؛ ن

مَنُْصَهبَ َُعَلَهىُخ ل هقُِامره َأَةٍُسَهيِّئَةُُُُُُِ»فرمود:  ,نقل شدو که رسول اهلل {از امام صادق

ههر کهس بهر اخهالق بنهد و       1؛الْخ ل قُِوَُاحرتَسَبَُفِيُذَلِكَُالْأَجر َُأَعرطَن ُُاللَّهُُثَوَابَُالشَّنكِ ِين

خشن همسرش شکیبایی ورزد، همانا پروردگار بهه او پهاداش شهاکران عنایهت خواههد      

 «کرد.

 خواستگاران قبل دربارهوگو . عدم گفت9

ها، از خواستگاران قبلی سهخن گفتهه،   گاهی زن برای عزیز کردن خود یا جبران حقار،

گونهه  بوجهه داشهته باشهد کهه ایهن      کشد؛ در حالی که بایهد این امور را به رخ شوهر می

شهود و  ها مهی کند؛ بلکه موج  کدور، و یادمور خاطروسخنان، نه بنها او را عزیز نمی

حتهی ممکهن اسهت پیامهدهای ناخوشهایندی در بهر        2گردد؛زیان فراوانی متوجه زن می

چنان که باید موبهو  زن نیسهت یها حتهی     داشته باشد؛ مثالً همسرش برور کند که من

است موجبا، سوء ظن مرد به زن را فراهم کند؛ به ایهن معنها کهه همسهرش بها      ممکن 

پهذیر  کسی در اربباط بودو و او را دوست داشته است و این امر، بنای خانوادو را مسهی  

برین اصول در یک خانوادو مستوکم، اعتمهاد زوجهین نسهبت بهه     نماید؛ زیرا از مهممی

 یکدیگر است.

                                                           
ُ.124،ُص14ُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئلُالشيعة،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.257.ُمظنه  ،ُجوانن ُوُانتخنبُهمس ،ُپيشين،ُص2ُ
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 . ابراز كالمی محبت10

برخی روایا،، بر اهمیت ابراز کالمی موبت نسبت به همسر بأکید شدو است؛ زیهرا  در 

ابراز موبت طرفین به یکدیگر، اثر روحی بسیاری داشته، استوکام بنهای خهانوادو را بهه    

نُقَورل ُال َّجُلُِلِلْمَ ْأَةُِإِنِّيُأ حِبْكُِلَنُيَهيْهَبُُمِهنُْقَلْبَِْهُُُ»فرماید: می ,دنبال دارد. رسول خدا

گهاو از قله  او   مردی که به همسرش بگوید: من بو را دوست دارم، این کالم هیچ 1؛أَبَداً

وجود زن باید از وجود مرد، عطوفت و احساسها، بگیهرد بها بتوانهد     « شود.خارج نمی

فرزندان را از سرچشمه فیا  عواطهف خهود سهیرا  کنهد. رکهن حیها، خهانوادگی،        

ت. از این عواطف است که هم زنهدگی زن و  احساسا، و عواطف مرد نسبت به زن اس

 2گیرد.هم زندگی فرزندان، صفا می

البته باید بوجه داشت که اگر در ابراز موبت زبانی والدین به فرزندان دقت نشهود، اثهر   

روی در این کار، چه بسها مبهش   عدالتی یا زیادومخر  من بیشتر خواهد بود؛ چرا که بی

مورد و فرزنهدی کهه از موبهت کمتهری     به وجهود مهی  حساد، و کینه را میان فرزندان 

بیند، دست بهه ههر   برخوردار شدو یا موبتی ندیدو، شخریت خود را در هم شکسته می

 3شود.زند و اگر نتواند کاری بکند، دچار بیماری روانی میکاری می

 او . بیان خصوصیات نیكوي همسر در مقابل خانواده11

کننهد. در  بل قبول در جامعه را امهری نیکهو قلمهداد مهی    ها، داشتن موقعیت قاهمه انسان

بر، زن و مرد به دنبال کسه  جایگهاو مطلهو  در خهانوادو خهود و نیهز       مقیاس کوچک

های رسیدن به این جایگاو مطلو ، انجام وظهایف بهه   خانوادو همسر هستند. یکی از راو

 شکل احسن و داشتن روحیه متواضعانه است.

بوانهد بها کمهک بهه همسهر خهود بهه ایهن احسهاس          طرفین می در این میان، هر یک از

ههای  خوشایند سرعت بخشیدو، گامی در استوکام خانوادو خود بردارد؛ از جمله کمهک 

همسران، بیان خروصیا، نیکوی همسر در مقابل فرزندان و خهانوادو خهود و خهانوادو    

                                                           
ُ.11ه9،ُص14ُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئلُالشيعه،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.326ش،ُص1369ُ.ُمطْ  ،ُم تضي،ُنظنمُحقوقُز ُدرُاسالم،ُقم:ُانتشنراتُصدرا،ُچنپُچْنردهم،2ُ

ُ.328ه320،ُص9ُتن،ُجُ:ُمكنرمُشي از ،ُننص ،ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا :ُانتشنراتُدارُالكتبُاإلسالمية،ُبي.ُر.ک3
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به نفهس او، و در  باشد که به عباربی، اعالم رضایت از همسر و بقویت اعتماد همسر می

 نهایت، موج  استوکام خانوادو است.

 مورد عالقه مطالب. بیان 12

ههای شخرهی و نیهز    بواننهد ویهگهی  وگوهایی که با هم دارند، میزن و شوهر در گفت

هها  انتظارهایی را که از همسر خود دارند، بیان کنند؛ زیرا این اقهدام، زمینهه شهناخت من   

نماید و از سهوی دیگهر،   کردو، بفاهم بیشتری را فراهم مینسبت به یکدیگر را بهتر مهیا 

دهد؛ چرا که وقتی ههر  های ناشی از عدم شناخت را کاهش میها و دلخوریسوء بفاهم

های طهرف مقابهل پهی ببهرد و بدانهد همسهر او از چهه چیزههایی         ها به عالقهیک از من

کنهد  نه بنها سعی می شود، برای جل  موبت او،ناخرسند و از چه چیزهایی ناراحت می

سهازد. بهه عهالوو،    خاطر همسرش را مزردو ننماید، بلکه زمینه خشنودی او را فراهم می

داند کهه ایهن   پسندد، در همسر مشاهدو کرد، چون از قبل میاگر رفتاری را که خود نمی

های فردی او است و نهه ابهزاری بهرای اذیهت کهردن، من را مزاری از      رفتار یکی ویهگی

 کند.مسانی من را بومل میسر بلقی نکردو، بهسوی هم

 و عذرپذيري خواهیعذر. 13

زند، غرور و بکبر را کنهار  کسی که بر نفس خود بسلط دارد، وقتی اشتباهی از او سر می

کند و از کسی که حق او را نادید گرفته یا ضهایع کهردو، دلجهویی    نهادو، عذرخواهی می

 نماید.  می

اهمیت فراوانی دارد. وقتی هر یک از زن و مرد مقیهد باشهند کهه     این مسأله، در خانوادو

جهویی بهه وجهود    ای بهرای کینهه  خواهی کنند، دیگر زمینهبعد از بروز هر اشتباهی، عذر

مموزنهد در  گیری منجر نخواهد شد. افهزون بهر من، فرزنهدان نیهز مهی     مید و به انتقامنمی

 دنبال اصال  من بر میند. ها سر زد، بهروابط اجتماعی اگر خطایی از من

ندر، مورهول اشهتباها، یهک طهرف اسهت.      باید بوجه داشت که مشکال، خانوادگی، به

شود. بنابراین، هر یهک از زوجهین،   جنس مشکال، خانوادگی، از بعامل نادرست ساخته می

وگوی میان زوجین برای حل مشهکال،،  سهمی هرچند کوچک در بروز مشکل دارند. گفت

 دهد که هر دو طرف، صادقانه به اشتباها، خود اعتراف کنند.جه میدر صوربی نتی
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در ضمن، اگر یکی از زن و شوهر عذارخواهی کرد، باید طرف مقابل عهذرخواهی او را  

بهدبرین   1؛ش ُُّالنّنسُِمَنُاليَقبهلُالعُهيرَُوَُاليَقبهلُالهيَّنبُُُُ»فرمود:  {قبول کند. امام علی

 «شان نگذرد.ن را نپذیرد و از خطایخواهی دیگرامردم، کسی است که عذر

 شنونده بودن خوب. 14

کنهد؛  مید که فشار روحی بسیاری بر او وارد میهایی پیش میگاهی برای انسان موقعیت

که ممکن است، برای یکی از زوجین یا فرزندان ایهن ابفهاق بیفتهد؛ حتهی ممکهن      چنان

اگر همسهران بهرای یکهدیگر و    است، هیچ کس نتواند برای انسان کاری انجام دهد؛ اما 

راحتهی  شدو بها مشهکل، بهه   ای را فراهم مورند که فرد مواجهوالدین برای فرزندان، زمینه

هایش وجود دارد، در این ای خو  برای حرفدرد دل کند و احساس نماید که شنوندو

گیهرد  صور،، عالوو بر کم شدن فشار روحی و رسیدن به مرامش، در موقعیتی قرار می

که مشهکل فهرد حهل    گیرد. بر فر  ایناش بهرو میهای اعاای خانوادواز راهنماییکه 

کنند، به بقویت روحیه نماید دیگران با او همدلی میهم نشود، اما همین که احساس می

بر است؛ چهرا  انجامد. باید بوجه داشت که وجود این زمینه، برای فرزندان حیابیفرد می

رسیدن به مرامش، چه بسا گرفتار دام صیادان شدو، حیثیت  که در صور، نبود من، برای

 و مبروی خانوادو را نیز بر باد دهند.

 هاي گذشتهدلخوري يادآوري. عدم 15

در زندگی هر انسانی، امکان پیش ممدن دلخوری و درگیری لفظی وجود دارد؛ چهرا کهه   

ارنهد و اگهر از نظهر    ها و نیازهای روحی ه روانهی متفهاوبی د    ها، بمایلزن و مرد سلیقه

ها متفاو، باشد، بر شد، این امر نیهز  مذهبی، فرهنگی و اقترادی، سطح خانوادگی من

 شود.افزودو می

چنانهه زمانی این مسائل در زندگی رخ داد، بهترین راو بهرای پایهان مهاجرا، کوبهاو ممهدن      

ها، به حهل  باشد. بهتر است، به جای یادموری دلخوریخروص زن، مییکی از طرفین، به

وگهو در  مشکال، بپردازند و البته بهترین حالت برای حل مشکل و ارائهه راهکهار، گفهت   

های مختلهف، بهه ههیچ    ها به بهانهفرصتی مناس  است. بدیهی است که یادموری دلخوری

 ساز اختالفا، شدیدبر بعدی خواهد شد.وجه به نفع زندگی نیست و حتی گاهی زمینه
                                                           

ُ.165،ُص4ُجُش،1366ُغ رُالحكمُوُدررُالكلم،ُت جمه:ُخوانسنر ،ُتْ ا :ُانتشنراتُدانشگن ،ُچنپُچْنرم،ُُ.1
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 مان دوري از يكديگر. اظهار دلتنگی در ز16

هها را  وقتی زن و مرد مدبی از هم دور باشند، بیان احساسها،، رشهته موبهت میهان من    

کند؛ برای مثال، دلتنگی خود را از دوری او ابراز کند و یا نگرانی خویش را بر میموکم

به صور، بلفنی و با کلما، زیبا، از بأخیر و دیر ممدن همسر خود بیهان کنهد و زمهانی    

اش را به زبهان مورد؛ البتهه در   کدیگر را دوبارو مالقا، کردند، خوشوالی و دلتنگیکه ی

این خروص نباید از کلمابی استفادو کرد که بهوبیخی بهودو یها نشهانه شهک کهردن بهه        

که باید بوجه داشت، ابراز احساسا، یا اراد، از طریهق روش یکدیگر باشد. ضمن این

، هرگز بأثیر و نتیجه صوبت کردن و شنیدن صدا هایی مانند پیامک و پست الکترونیکی

 را ندارد.


