
 

 خانواده یاعضا انیم در گفتمان تیتقو و جادیا یها راه

 *علی کاظمیدکتر 

 مقدمه 
بر ادن اساو، اس م بور تشوکیل و  1خانواده اس . یتردن بنا نزد خداوند، بنا محبوب

متودو، اادگواه محبو  و موودلت و  یاسوحکام آن ب یار تأکید کرده اس . ادن بنوا
آرامش  و تکامل اتکودن شخصی  ان ان اس . در اس م، خانواده وسیل یکانون اصل

زناشوودی در رددوف »نود ود:  ردموند بیچ می رود. ان ان با شمار می یو روان یروح
قرار دارد کا آفردداار اهان اساو آن را بنوا نهواده اسو . هویچ امورى در هادی  نظد

بار بیاورد و در اهان، براى  بخوی با تواند با اندازه ازدواج، بهروزى دا تیره یزندای نم
هیچ چیز ددگرى با اندازه ازدواج تزم نی   کا ان وان روح و قلوب خوود را آمواده 

 2.«سازد
 وتشوکیل خوانواده در اهو  تحتو  اهوداف ازدواج و پیمان زناشودی با  زن و مرد

 ؛کنند، اما تشکیل خانواده بوا تنهوادی کوافی نی و  ت   می 3ک ب سکینا و آرامش
هوادی  هوای دواد شوده، م وئوسی  با آرمانبرای رسیدن  بلکا هر دک از افراد خانواده

اص از دارند. ک ب آرامش و همدسی، تربی  فرزندان صاسح و بتای خانواده، نوعی خ
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کنود کوا بوا آن، ارتبواط ک موی افووا  رفوار هم ران ن ب  با دکددگر را طلب موی
موورد  ،شود. در ادن نوشوار ت   شده اس  ارتباط ک می میان اعضوای خوانواده می

 .ایرد بررسی قرار 

 . انتخاب موضوع گفتگو1
رای تواند سبب ع قمندی بیشور اعضای خوانواده بو موضو  مناسب برای افوگو، می

افوگو شود. برای انوخاب موضو  مناسوب و موورد ع قوا، بادود دنیوای مطلووب و 
های  نیازهای دکددگر را شناخ . بیان ادن نیازها نیز سبب شوناخ  اعضوا از دیدیوا
کنود.  دکددگر شده و راه را برای انوخاب محووا و موضوو  بورای افوگوو همووار می

مشک ت مواود و بیان راهکارهادی  ازدواج فرزندان دا و موضوعاتی همچون تربی 
های  تواند موضو  مددرد  م ائل مربوط با زندای مشورک، مینیز ها و  برای رفع آن

هادی کوا از  های شخصی و خواسوا  ودژای خوبی برای افوگو میان زواین باشد. بیان
تواند با شناخ  بیشور دکددگر کمک کند و تفواهد بیشووری را  هم ر خود دارند، می

های اشووباه  هوا و برداشو  نمادد. هر چا تفاهد بیشور شوود، دسخوری ان آنان فراهد می
هووا بووا  شووود؛ زدوورا وقوووی هوور دووک از آن زواووین از عملکوورد دکووددگر کمووور می

های طرف متابل پی ببرد و بداند هم ر او از چا چیزهوادی خرسوند و از  مندی  ع قا
کوشد کوا او را آزرده خواطر  می شود، برای الب محب  او چا چیزهادی ناراح  می

 ا  را فراهد کند. های خشنودی نکرده و زمینا

 . شناخت نیازهای اعضای خانواده2
رو افراد با وسیلا  رفوار ان ان هدفمندانا و بیشور موأثر از نیروهای درونی اس ، از ادن

ی شوند و هر رفواری در اه  برآوردن نیازهای اساسو نیروهای یردزی برانگیخوا می
   1دارد. ایرد. نیازهای اساسی اس  کا آدمی را با ت   و حرک  وا مییشکل م

های میان هم ران، برآورده نشدن نیازهادشان اس ؛ زدورا در  ردشا ب یاری از تهارض
دابنود کوا بوا  های ان یوی با دکددگر موفاوتند. اار هم وران در میزان نیازها و ودژای

ها خواهند رسید،  هکارهادی برای پاسخگودی با آنصحب  درباره نیازهای خود، با را
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شوان بورای طورف متابول اهمیو  و ارز  نودارد.  کنند رضواد  ددگر اح او نمی
هم وران »شوود  ها سبب می اح او رضادومندی حاصل از افوگو و کاهش تهارض

ردزی کنند و بدون سکوت مفورط،  بووانند برای طرز بیان تتاضا و خواسوا خود برناما
صوورت هم وران  نآمیز، طلبکارانا دا پرخاشگرانا ابراز واود کنند. در ادو ترحد رفوار
وار نیازها  ایرند با اای ادنکا انوظار داشوا باشند، هم رشان با صورت مهجزه داد می

 1«.هادشان را ابراز کنند ها را بداند، نیازها و خواسوا های آن و خواسوا
او   توواهی کرده بود، رفوار بد هم ر  و بیخانمی کا برای ط ق با دادااه مرااها 

 اف :  با احورام ا اشون با خود را عل  ط ق بیان کرد. وی می
خواهوود بفهموود موون هم وور و مووادر دو  هووادش، نمی رید همووا خوبی هم وورم علووی

شوود و مون  فرزند  ه ود. در مجاسس با دس  انداخون من، مادا تفردح ددگران می

ام دسو  از ادون کوار بوردارد،  هر چا از او خواهش کردهشوم.  زده می ب یار خجاس 

اودی نی ود توا بوا او ماننود خوود  رفووار کوند.  فادده اس . من آدم شوخ و ب سا بی

داند بهود از طو ق دچوار مشوک ت  ای ندارد، اار چا موی ه هادد فادد چون خواهش

 2خواهد از او ادا شوم. ب یاری خواهد شد، اما می

 های گفتگو رتها و مها . شیوه3
ادن اس  کا پیامی کا فرد قصود انوتوال  دکی از مهض ت اصلی افوگوهای هم ران،

شده، سزوماا هموان  کند و پیام درداف  آن را دارد، سزوماا همان پیامی نی   کا ارسال می
خواهد با هم ر  ابراز محبو  کنود و  شود. مردی کا می پیامی نی   کا ارسال می

شوود؛ بوا اوای بیوان دوسو   منزل، موواا خاک روی میوز می هنگام بیرون رفون از
کند آن، نشوانا اعووراض بوا  کشد، اما هم ر  فکر می داشون روی میز دک قلب می

تردن علول اخو فوات  دکی از اصلی بنابرادن داشون مهارت افوگو، !کتیفی منزل اس 
وانود از ت زناشودی اس  کا حوی اار دکی از زواین دارای ادون مهوارت باشود، موی

 ها عبارتند از: ب یاری از اخو فات الوایری کند. برخی از ادن مهارت
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 آمیز سخن گفتن الف( مؤدبانه و محبت

افوگو چوا میوان هم وران باشود و چوا میوان واسوددن و فرزنودان، بادود مؤدبانوا و 
ای  اونوا توانود با انگیز. شیوه بیان دک مطلب می آمیز باشد؛ نا خصمانا و نفرت محب 

شد کا شنونده پاسخ نیکو دهد دا باسهکس طرف متابل اواب ندهد دا اواب تندی با
داشوا باشد. اس م بر اسوفاده از ام ت زدبا و مؤدبانا هنگام سخن افون با دکوددگر 

فرمووده اسو :  تأکید کرده اس  تا پاسخی زدبا شنیده شوود؛ چنانکوا اموام علوی
«َ ُعواَج  ْكم   َ اِبَ ْجِمُلواَِفيَاْلِخط 
 
ابأ و  َاْلج  «. زدبا سخن بگودیود توا پاسوخ زدبوا بشونودد 1: ِمي  

ااهی آمرانا سخن افون دکی از هم ران، ح اسی  ددگری را برانگیخوا و نوا تنهوا 
شود؛ بلکا امکان با واود آمودن برخوورد سفظوی و تونش هود  ای اااب  نمیواخوس

ای  دوا املواواود دارد. ااهی نیز ممکن اس  ضمن صحب ، دکی از زواین کلما 
ها در ذهن ددگری باقی بماند و حووی باعوز اف وردای و  بگودد کا اثر بد آن تا سال
 دس ردی از زندای شود. 

کند کا در اسوفاده از کلمات، دقو   تمردن مهارت کنورل خشد، با هم ران کمک می
بیشوری داشوا باشند. اسبوا حرکات دس  و چشد و ابرو و آهنو  صودا نیوز در ادون 

در متابل خواسوا هم ور بوا صودادی « چشد»مؤثر اس ؛ برای متال افون کلما م ئلا 
 2ار اس . آفردن و مهجزه آه وا، ب یار محب 

 ب( خطاب زیبا

در ارتباط صحیح، بادد هد اودنده خوبی بود و هد شونونده خووبی؛ دهنوی در تبوادل 
ین بادد تواا ها آااه بود. همچن اط عات و عواطف بادد از نتش عاطفی و روانی واژه

داش  چگونا بهضی از کلمات در برقراری ارتباط ساسد، نتشی سوازنده داشووا و در 
ها بادد با ح اسی  بیشوری انوخاب شووند.  ه ادجاد صمیمی  مؤثر ه وند. بنابرادن واژ

از همین روس  کا اس م با م لمانان تأکید کرده اس  کا همددگر را با نام و استواب 
ْلقإا »از استاب بد پرهیز نمادند: نیکو صدا کنند و  و  3:َو ال َتْلِمُزوا َأْنُفَسكْم َو ال َتنإاَبُزوا ِباْأَ
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اهمی  ک م زدبا و نیکو توا آنجاسو  «. با استاب زش  و ناپ ند دکددگر را داد نکنید
دهد کا فرعوون را بوا  و برادر  هارون، دسوور می کا خداوند با حضرت موسی
ُه یَتَيََّّ یِّ َفُقواَل َلُه َقْواًل لَ »کنند: سحنی نرم، با ح  دعوت  و بوا او سوخنی  1:ُر َأْو یْخَشینًا لَعلَّ

و از دشنام و بوددهنی حووی « نرم بگودید، باشد کا پند ایرد دا خشو  و خشی  دابد
هوای نادرسو  نهوی کورده  و از با کارایری واژه 2ن ب  با کافران نیز بر ح ر داشوا

؛ زدرا کو م نیوک، اوواب «و سخن )ح  و  اسووار بگودید 3:َسِةیةاً  َوُقوُلوا َقْوالً »اس : 
 نیک را در پی دارد. 

 ج( اظهار دلتنگی در زمان دوری از یکدیگر

وقوی هم ران دا ددگر اعضای خانواده مدتی از دکددگر دور باشند، بیوان اح اسوات 
وری هم ر )فرزنود تر کند. ابراز دسونگی از د ها را محکد تواند رشوا محب  میان آن می

دا واسددن  و بیان نگرانی از تأخیر و ددور آمودن بوا صوورت تلفنوی و بوا کلموات و 
ام ت زدبا و دسنشین و نیوز بوین خوشوحاسی و دسونگوی هنگوام م قوات دکوددگر، 

های اعضا را بیشور با هد نزددک، و ارما و صفای محب  را در واود هر دوک از  دل
بادد دق  داش  کا هنگام بیوان نگرانوی، نبادود از کلمواتی کند. اسبوا  تر می آنان عمی 

کردن با دکددگر باشود. اسبووا بادود تواوا   اسوفاده کرد کا توبیخی بوده دا نشانا شک
هووادی ماننوود پیامووک و پ وو   داشوو  ابووراز اح اسووات دووا ارادت از طردوو  رو 

   4کردن و شنیدن صدا را ندارد. اسکورونیکی، هراز تأثیر و نویجا صحب  

 د( اظهار تشکر

دکی از عوامل ارمی فضای خانواده، سساو زبانی از دکددگر اس . ادون امور باعوز 
شود.  نفس در هم ران می با  ادجاد انگیزه برای انجام وظادف و تتود  روحیر اعوماد 

با دتین تأمین نیازهای اقوصادی با تنهادی برای قودردانی، کوافی نی و ؛ زدورا توأثیر 
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شود. ادن تصوور نیوز کوا  ی، چنان اس  کا چیزی اادگزدن آن نمیروانی تشکر زبان
کار بیرون از منزل، وظیفر مرد بوده و با تشکر نیوازی نودارد، صوحیح نی و ؛ بلکوا 

او ارد و سوبب موفتیو  بیشوور او  تشکر زبانی از مورد، در روح او اثور مطلووبی می
 فرموده اس :  اردد. امام صادق می

ا ْور  كُتوٌبَِفىَالتا َْشكَُاََُ:ةَِم  يک  ل  َع  ْنع   
 
ْنَأ كَ َْرَم  ْنَش  ىَم  ل  ْنِعْ َع 

 
َأ َو  اََر ک  ناِءَِإا  ْعم  ْا َِلل ال  و  َز  نُهََل  ِإنا ف 

اَكَُُشِكَ اَِإا   ُ َل  اء  ق  َب  ََل  ْتَو  ْتَر  در تورات نوشوا اس  کا سساسوگزاری کون، از ک وی  1:ِفر 
کرد؛ زدورا ااور در  کا با تو اح ان نمود و اح ان کن، با ک ی کا از تو سساسگزاری

ا  کنی، دوام نخواهود  شود و اار ناسساسی برابر اح ان، سساسگزاری کنی؛ پاددار می
 داف .

ساز اف ردای فورد  تواند زمینا تأثیر روانی تشکر نکردن با زبان تا آنجاس  کا ااه می
 اودد: داری می شود. بانوی خانا
کشد، تموام کارهوای  زحم  میبرم،  نشناسی دارم. از صبح تا شام رنج می شوهر ح 

هوای تزم  هوا و بافونی ها، از پخون ی ا توا توزدین اتاق خانا از ش ون ظروف و سباو
ای  رسد، رفوار  بوا اونوا دهد؛ وسی وقوی با خانا می برای او و فرزندان را انجام می

اس  کا اودا هیچ کاری انجام نشوده اسو . اصو ا توواهی بوا هویچ چیوز نودارد. 
ا ارم، دوک موشوکرم  زدۀ او را کا الودش می های واکس تو شده و کفشهای ا سباو

اودد. اار من هد برادش تهردف کند، با تنودی حورفد را  دا دسو  درد نکند هد نمی
کند کا بس اس ، ادن قدر کارهادو  را بوا رخ مون نکوش، مگور چوا کوار  قطع می
در صوورتی کوا ااور  ای؟ ای دا از قلور دماونود بوات رفووا ای؟ شاخ یول شک وا کرده

 2های من نبود، وضع خوب حات را نداش . زحم 

 . شرایط گفتگوی خوب 4
تواند خوب و مفید باشد و سبب او ب اعضوای خوانواده شوود کوا  افوگو زمانی می

 برخی شراد  در آن رعاد  شود. ادن شراد  عبارتند از:

 الف( افزایش آستانه تحمل

اسو  کوا از هراونوا بوداودی و کلموات  حفظ آرامش کوانون خوانواده نیازمنود آن
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ناخوشادند پرهیز شود، اما ااهی ممکن اس  دکی از اعضای خانواده با کلمات تند و 
خشنی از ددگر اعضا موااا شود. در چنین شرادطی بادود بوا صوبر و خودشوونداری، 
مراقب زبان خودش و کلمات مورد اسوفاده بود تا بووان ضمن حفوظ آراموش خانوا، 

درباره نتوش صوبر در  اکرم واود آمده را با درسوی مددرد  کرد. رسولفضای با 
َ»ها فرموده اس :  رسیدن با خواسوا َِمنن  نع  ْوس 

 
َأ ََل  ُهَو  يرًاَل  ْبدًاَخ  ُهَع  َاللا ق  ز  اَر  ٍبَم  ْرك  يُرَم  ْبُرَخ  لصا ا 

نْبِرَ نکرده  تر از آن با بنده روزیصبر بهوردن مرکب اس  کا خداوند بهور و فراخ 1:الصا
همچنین در ادن شراد  بادد صحنا ناراحوی را با هر شوکل ممکون تغییور داد «. اس 

تا فرد عصبانی نوواند با خشون  خود اداما دهد، نا ادنکا با پاسخی شبیا بوا بیوان او 
 دا بدتر از آنچا افوا، هیزم بر آتش مهرکا افزود. 

 خواهی و عذرپذیریب( عذر

شوود؛ یورور و   ، وقوی دچار خطا دوا اشووباهی میفردی کا بر نفس خود م ل  اس
نهد و با ع رخواهی از ک ی کا ح  او را ناددده ارفوا دا ضادع کورده  تکبر را کنار می

هوا را کوا  ها و ناراحوی کند. عو رخواهی و ع رپو دری، کودورت اس ، دسجودی می
، از بوین تواند باعز قهر و دوری اعضای خانواده از دکددگر و مانع افوگوو شوود می
 برد. می

بادد تواا داش  کا مشک ت خانوادای، ایلب ناشی از اشوباهات دو طرفا اسو  و 
شود. افوگووی میوان اعضوای خوانواده بوا  ها با دکددگر ساخوا می تهامل نادرس  آن

دهود کوا هور دو  ودژه زواین برای حل مشک ت، در صورتی نویجا می دکددگر و با
ود اعوراف کنند. اسبوا ااور دکوی از اعضوا عو رخواهی طرف، صادقانا با اشوباهات خ

ن»فرمووده اسو :  کرد، بادد طرف متابل ع رخواهی او را قبول کند. اموام علوی َش  ر 
ْقَ نََلی  اِسَم  َّْ ََلیَُالََُْ َب َال َو  ََُ َيقُعذر  نب  خواهی ددگوران  بدتردن مردم، ک ی اس  کا ع ر 2:النذا

ی با مرااها با دادااه خانواده، درخواس  زن اوان«. شان نگ رد را نس درد و از خطای
 ط ق داد و دربارۀ عل  آن با قاضی اف :

                                                           

 .139، ص 79؛ ج بحاراتنوار. محمدباقر مجل ی؛ 1
 .409ص  ؛ یرراسحکد و درراسکلدتمیمی آمدی؛  بن محمد . عبداسواحد2
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شوهرم حوی اار متصر صددرصد هد باشد، حاضر نی   از مون مهو رت بخواهود. 
بوار هود شدت ناراح  کرده و دسود را شک ووا اسو ؛ وسوی حووی دوکبارها مرا با

ورد. همیشا ادن من بوودم کوا مه رت نخواسوا و کاری نکرده کا دسد را با دس  بیا
پوشی کردم؛ وسی من دک زن ه وود و دوسو   ا ش  کردم و از خطاهای او چشد

هوادی خوشوحال کنود و ااور از او ناراحو   دارم شوهرم ااهی مرا با چنوین حورف
شوم، متل بتیر مردها بیادد و از من مه رت بخواهد. ددگور تحمول زنودای کنوار  می

   1اهد از او ادا شوم.خو چنین مردی را ندارم و می

 گفتگو با فرزندان ج(
در چنددن سال پیش، بیشور فرزندان اوقات خود را با مادرشان در خانا دا با پدرشوان 

رو واسوددن قوادر  ادون  کردند؛ از ا راندند و با هد افوگو می در مزرعا دا محل کار می
مروزه با ورود وسادل ببرند، وسی ا  بودند با نیازها، آرزوها و شخصی  فرزندانشان پی

هوا، واسوددن و فرزنودان  خوانواده محوی های اددود ماننود موبادول بوا  و تکنوسوژی
 نشینند؛ بدون آنکا با هد حرفی بزنند. ای مومادی در کنار دکددگر میه  ساع 

نگواران زن در آسموان  تردن مشک ت زنان کا در چهارمین کنگرۀ روزناما دکی از مهد
صبح زود خانا و فرزنودان خوودش  ،ها میلیون زن در آسمان دهمطرح شد، ادن بود کا 

ها میلیون کودک و نواوانی کا مادرانشوان را  کنند. پرسش ادنجاس  کا ده را ترک می
بینند و ارتباط ک می ندارند، چگونا تربی  خواهند  در طول روز در کنار خودش نمی

هادشان را با اردن خوود  خاناساسا در آسمان کلید  1۶و  1۴شد؟ اکنون بیشور کودکان 
کنند توا بورای صورف ناهوار بوا خانوا بازاردنود و پوس از آن، در انوظوار  آودزان می

شوادد موادران  ،کنند تا پس از سواع  شوش شماری می ظانشینند و سح مادرانشان می
 2خود را در آیو  بگیرند.

 گیری نتیجه
 بوا ن وب ادجاد شوناخ   ،هاعضای خانوادمیان دکی از اثرات مفید ارتباط ک می در 
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ارتبواط  هاسو . افزادش محب  میوان آن خانواده، میان افراد شناخ  و نویجا دکددگر
شوناخ  افوزادش  سوببرفووا،  ک می مناسب از اه  محووا و نو  کلمات با کوار

شود و در پرتو ادن شوناخ  اسو  کوا در زنودای مشوورک  هم ران از دکددگر می
 تحمول سطح و آدد می واود تفاهد بیشوری باشود،  یمیان زواین بیشور مسازااری 
ی ک مو ارتباط پرتو در کا شناخوی از برد؛ زدرا بهد می بات را دکددگر با ن ب  طرفین

بنودد و  موی ها و توقهات موهوم از زندای رخ  بر سوء برداش  ،مناسب ادجاد شده
، اسو  ارفووا هادی کا با خاطر عدم شناخ  صورت می زمینا ادل سفظی و ناراحوی

 .رود از بین می

 فهرست منابع

 کتب
  .1389؛ چاپ بی   و نهد، قد: دفور تبلیغات اس می، آدین هم رداریامینی، ابراهید؛  .1

  .1397؛ چاپ اول، قد: بوسوان کواب، سبک زندای خانواده در قرآنانصاری، علیرضا؛  .2

  .1394؛ قد: بوسوان کواب، فی رحاب استرآنآصفی، محمد مهدی؛  .3

؛ تصحیح سید مهودی راوادی؛ یرراسحکد و درراسکلدمیمی آمدی، عبداسواحد بن محمد؛ ت .۴
 ق.1410چاپ دوم، قد: داراسکواب اتس می، 

؛ تصوحیح فضول الله دوزدی فوی تف ویر استورآن مجموع اسبیوانطبرسی، فضل بن ح ون؛  .۵
  .1372طباطبادی و هاشد رسوسی؛ چاپ سوم، تهران: ناصرخ رو، 

؛ تصحیح احمود حبیوب عواملی؛ چواپ فی تف یر استرآن اسوبیانطوسی، محمد بن ح ن؛  .۶
 تا[. اول، بیروت: دار احیاء اسورا  اسهربی، ]بی

؛ چواپ نهود، تهوران: دفوور بزرا ال و اوان از نظر افکار و تماد تفل فی، محمد تتی؛  .7
  .1387نشر فرهن  اس می، 

و محمود آخونودی؛  ؛ تحصیح علوی اکبور یفواریاسکافیکلینی، محمد بن دهتوب کلینی؛  .۸
 ق.1407چاپ چهارم، تهران: دار اسکوب اتس میا، 

الله بهاری؛ تهران: نشور  ؛ تراما سیفاروه درمانیکوری، اراسد و ماردان اشناددر کوری؛  .۹
  .1398روان، 

؛ چوواپ اول، قوود: بوسوووان کووواب، سوویمای خووانواده در اسو ماروهوی از نود وونداان؛  .1۰
1393.  



38    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

؛ تحتیو  اروهوی از محتتوان؛ چواپ دوم، بیوروت: دار نواربحاراتمجل ی، محمدباقر؛  .11
 ق.1403احیاء اسورا  اسهربی، 

؛ چواپ اول، مشوهد: انوشوارات دانشوگاه مشوهد، خوانوادهبهش  مصطفوی، سید اواد؛  .12

 ق.1404

 مقاالت

، 250؛ ماهناما پیام زن؛ شوماره «های ارتباطی هم ران مهارت»طباطبادی ندوشن، سیده مردد؛ 

 .57و  56، ص 1391دی 

 ها سایت

، کود 05/06/1394؛ «مرد مغرور، پای زن اووان را بوا داداواه کشواند»نیوز؛  خبرازاری اام

 .  552980خبر

 


