




عشق   و آرا مش 

کتاب  آموزشی 
گام ازدواج طرح ملی آموزش  اهی هن





بسم اهلل الرحمن الرحیم

همسـری شـما جوانـان عزیـز را کـه پیونـد دل هـا و جسـم ها و 

عزیـزم  فرزنـدان  شـما  همـه ی  بـه  صمیمانـه  سرنوشت هاسـت، 

تبریـک می گویـم. توصیه می کنـم به همسـران خود مهـر بورزید، 

به آنان وفادار باشـید و خویشـتن را در سرنوشـت یکدیگر شریک 

بدانیـد. از گره افتادن در رشـته ی زندگی مشـترک بر حذر باشـید 

و گره هـای کوچـک و بـی اهمیـت را نادیـده بگیریـد. خداونـد به 

شـما خوشـبختی و شـادکامی و اعتالء روحی عطا فرمایـد و کانون 

زندگیتـان را بـا فرزندانـی تندرسـت و صالـح ،گرمـی و روشـنی 

ان شاءاهلل ببخشـید. 

                                                            سـید علی خامنه ای
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فصل اول

اخالق در خانواده

1- ارزش و فضیلت ازدواج

امام علی )ع( فرمودند: »هیچ یک از اصحاب پیامبر )ص( نبود که ازدواج کند، مگر 

آنکه آن حضرت )ص( می فرمود: دینش کامل شد«.1 پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »درهای  

آسمان  در چهار موقعیت  به  رحمت  گشوده  می شود: هنگام  بارش  باران ، هنگام  نگاه کردن  

فرزند به  صورت  پدر و مادر، هنگام  باز شدن  درب  کعبه  و هنگام  ازدواج«.2 

دربیانآثارارزشمندازدواجبهاموربسیاریمیتواناشارهکرد.برخیازاینآثار
درادامهخواهدآمد.

1-1- ارضای نیازهای عاطفی 

شورعشقوشیرینیدلدادگیهابههمسربهترینوعمیقترینپاسخبهنیازهای
عاطفیافراداست.آنچهخداونددرقرآنکریمازآنباعبارت»موّدت«و»رحمت«

یادکردهاست.

1-2- ارضای نیاز جنسی

رابطۀجنسیبهنشاطفردیوآرامشروانیمیانجامدوبرایرسیدنبهشادمانی
عاملیمؤثراست.

1-3- آرامش 

نیازبهآرامشواحساسامنیتوآسودگیمهمتریننیازیاستکهازدواجتأمین
کنندةآناست.ایننیازکهدرسرشتآدمیریشهدارد،چنانمهماستکهخداوند

ُج إاَِلّ قَاَل َرُسوُل  اهللِ صلى  اهلل  علیه  و آله کَمَل ِدينُهُ «؛نوری، 1-»لَْم يـکْن أََحٌد ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل اهللِ )ص( يتََزَوّ
1408ق:ج14،ص150.

ْحَمِة فِى أَْربَِع َمَواِضَع: ِعْنَد نُُزوِل الَْمَطِر َو ِعْنَد نََظِر الَْولَِد فِى َوْجِه الَْوالَِديِن َو ِعْنَد فَْتِح بَاِب  َماِء بِالَرّ 2-»يَفتَُّح أَبَْواُب الَسّ
الْکْعبَِة َو ِعْنَد النِّکاح«؛همان:152.
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دربیانفلسفۀازدواجمیفرماید:»َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخَلَق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا لِتَْسُکنُوا 
إِلَْیَها«؛»ازآیاتونشانههایخداوندایناستکهبرایشماازجنسخودتانهمسرانی
قراردادیمتادرکنارآنانآرامشیابید«.1بنابراین،ازدواجازآیاتونشانههایالهی
استکهموجبآرامشوامنیتخاطرمیشودومحیطخانهوسیلۀآرامشروحیزن
ومردقراردادهشدهاست.زندگیباهمسرباعثکاهشاضطرابهاودلنگرانیها
میشودوبهانسانقوتقلبمیبخشد.ایناحساسآرامشبهثباتفکریوروحی،

وقار،احساسارزشمندبودنولذتمیانجامد.

1-4- تشکیل خانواده

یکیازنیازهایانسانمیلبهتشکیلخانوادهاست.خانوادهایکهاومحورآن
ومستقلازپدرومادرباشد.افرادیکهازدواجنمیکنند،هرچقدرهمکهصاحب
موفقیتهایشغلی،تحصیلی،اجتماعیشوند،باالخرهروزیبازنشستهمیشوند؛در
آنزمانخستهازایامیکهپشتسرگذاشتهاند،نهیاوریبهنامهمسردارندونه
فرزندانیکهرشدوتکاپویآنهابهزندگیشانشورونشاطبخشد.پدرومادرازدنیا
رفتهاندوخواهرانوبرادراننیزهمگیخانوادهایمستقلدارند،خانوادةپدریروبه
افولرفتهوخانوادةجدیدیکهروبهرشدورویشباشدپیشروندارند.معمواًل،چنین
افرادیدرایامسالمندیروزگاربهسختیمیگذرانندوبهاحوالدوستانوبستگان
رادرکنارهمسروفرزندان اقتصادی متأّهلیکهموفقیتهایعلمی،اجتماعیو

بهدستآوردهاندغبطهمیخورند.

1-5-کامل  شدن ایمان

ازدواجسببکاملشدنایمانمیشود،زیرایکیازدروازههایورودشیطانبه
ذهنوروانآدمیغریزةجنسیاستوازدواجعاملتسکیننیازجنسیاست.پیامبر
اکرم)ص(فرمود:»هرجوانیکهدرآغازجوانیخویشازدواجکند،شیطانفریاد

1-روم:21.
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برمیآورد:ایوای،ایوای،دوسومازدینخودراازدستبردمندرامانداشت.پس
اینبندهبایددریکسومباقیمانده،تقوایالهیپیشهکند«.1

اگرفردازدواجنکند،ممکناست،دراثرفشارنیازهایجنسیبهرفتارهایخالف
اخالقوگناهکشیدهشود.چنینرفتارهاییباعثبروزاحساسحقارتدرفردمیشود

وبهعزتنفساوآسیبمیرساند.

1-6- رشد و تکامل 

هیچانسانیبهتنهاییکاملنیست.ازاینروباگزینشهمسریمناسبوشایسته
موجباترشدوتکاملخویشرافراهممیکند.شهیدمطهریدراینبارهمیگوید:
»تشکیلخانواده؛یعنینوعیعالقهمندیبهسرنوشتدیگران...ویکیازعللیکه
دراسالمازدواجامرمقدسوعبادتتلقیشدهاستهمیناست.ازدواجاولینمرحلۀ
خروجازخودطبیعیفردیوتوسعهپیداکردنشخصیتانساناست.پختگیایکه
درپرتوازدواجوتشکیلخانوادهایجادمیشود،درهیچجایدیگرنمیتوانبهآنرسید

وآنرافقطدرازدواجوتشکیلخانوادهبایدبهدستآورد«.2
درواقعخداوندانسانرابهگونهایآفریدهکهبدونجنسمخالفناقصاستو
باازدواجکاملمیشود.مردبهزنوزنبهمردنیازمنداست.هرکدامازدوجنساز
نظرروحیوجسمیبههموابستهاندوباقرارگرفتندرکنارهمیکدیگرراتکمیل

میکنند.
هنگامیکهدختروپسرازدواجمیکنند،بهدلیلعشقبههمسرخویشوبه
دلیلآنکهزندگیجدیدراخانهوخانوادةخودمیدانند-کهباانتخابخویشآنرابنا
نهادهاند-نسبتبهآناحساسمسئولیتمیکنندودرصددرفعنیازهایخانوادهخود

برمیآیند.اینتالشانسانرافردیخاّلق،صبور،امیدواروسرزندهمیسازد.

َج فِي َحَداثَِة ِسنِِّه إاِلَّ َعجَّ َشْیَطانُُه يَا َويَْلُه يَا َويَْلُه َعَصَم ِمنِّي ثُُلثَْي ِدينِِه فَْلیَتَِّق اهللَ الَْعْبُد فِي الثُُّلِث  1-»َما ِمْن َشابٍّ تََزوَّ
الْبَاقِي«؛مجلسی،1355ق:ج100،ص220.

2-مطهری،252:1373.



ش
م آرا

ق و 
عش         

       

15

1-7- کسب اعتبار اجتماعی 

ازدواجاعتباراجتماعیخاصیبهفردمیدهد.درواگذاریشغل،مسکن،وامو...
معمواًلتأّهلیکاولویتاست.مردمنیزبرایافرادمتأّهلاحترامبیشتریقائلاند.

1-8- کسب استقالل

انسانباگذرازدوراننوجوانیوورودبهسنینجوانیدوستداردتاوابستگی
بهپدرومادرراکاهشدهدوزندگیمستقلیداشتهباشدکهخودشآنرامدیریت
کند،ایدههایجدیددهد،برایآنبرنامهریزیکندوآنهاراتحققبخشد.ازدواجیعنی

تحققاینآرزو.

1-9- شکوفایی استعدادها

عشقوعالقهبههمسروفرزندسببمیشودانساندربرخوردبامشکالتزندگی
ازتوانخدادادیخویشبیشترینبهرهراببرد.عالوهبرآنبرایپیشرفتخانوادهاش
ازهوشذهنی،عاطفی،اجتماعی،اقتصادیواخالقیخودبیشتریناستفادهرابکندتا
روزبهروززندگیخودرابهترسازد.اینتالشبهشکوفاییاستعدادهاینهفتهدرون

آدمیمنجرخواهدشد.

1-10- بهره مندی از حمایت های گستردة خانوادگی

و نیزخواهران و مادر و پدر ازدواجمیکند،محبتوعالقۀ انسان زمانیکه
برادراننسبتبهاینخانوادةجدیددوچندانمیشود.عالوهبرآنبستگانهمسرنیز
اورابهعنوانفردجدیدیازخانوادةخویشدوستدارند.درچنینموقعیتیانسان
حمایتهایعاطفیوفکریوگاهمالیرادرگسترةبستگاننسبیوسببیبیشتر

مییابد.

1-11- تجربة شیرین پدری یا مادری

یکیازثمراتبزرگازدواجوجودفرزندوبقاینسلآدمیاست.ازدیدگاهاسالم،
وجودفرزندصالحبرایپدرومادریکعملصالحشمردهمیشودودرسعادتدنیاو
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آخرتآنهامؤثراست،بههمینجهتپیامبراکرم)ص(،فرزندآوریوتربیتشایستهرا
ازاهدافازدواجخواندهاند.ایشانمیفرمایند:»چهمانعیداردکهمؤمنبرایخودش
همسریبرگزیند.شایدخدافرزندیبهاوعطاکندکهباگفتنالالهاالاهللزمینراپربار
سازد«1.وجودفرزندانبهگرمی،پویاییوصفایکانونخانوادهمیانجامدوانگیزة

ادامۀزندگیرادرانسانتقویتمیکند.

1-12- احساس جاودانگی

جوانزندگیخودراروبهرشدوکمالمیبیند،ولیاندکاندکباگذرزمانحس
میکند،حیاتاوروبهافولمیرودوبهپایانزندگیاشنزدیکمیشود،ولیافراد
متأّهلیکهفرزنددارند،تداومحیاتخودرادروجودفرزندانخودحسمیکنندکه
روبهبالندگیگذاشتهاند.آنهاوجودخودرادرتداومنسلخودجاودانهحسمیکنند.

2- مهارت های اخالقی دوران عقد و نامزدی

معمواًلپسازخطبۀعقدورسميشدنهمسري،دختروپسر،دورانيراباعنوان
و تهیۀجهیزیه و آمادگيطرفین از تاپس وعقدسپريميکنند نامزدي دوران
مسکن،زندگيمشترکزیریکسقفراآغازکنند.عشقودلدادگيهمراهباسخنان
ودیدارهايپرشور،بدونمسئولیتهايزندگيمشترکوهمراهبارضايالهيو
حمایتخانوادههاایندورانرابسیارلذتبخشميکند.گذرشادوشیرینازاین

دورانمهارتهايخاصخودراميطلبد؛ازاینرو:
توجهداشتهباشیدایندورانایامشناختبیشترهمسراستونهآزمودناوو-1

تردیددرانتخاب.شماهمسرواقعيهمدیگرهستیدوازهماکنونبایدروابطمناسب
عاطفي،کالميورفتاريباهمسرخودرا)چنانچهدرفصلهايبعديذکرشده(

آغازکنید.
دورانعقدونامزديایامياستکهشماباخصوصیاتاخالقيوحساسیتهاي-2

همسر،خانوادهورسومخانوادگياشوشیوةهزینهکردناموالآشناميشوید.

1- َما يَْمنَُع الُْمْؤِمَن أَْن يَتَِّخَذ أَْهاًل لََعلَّ اهللُ أَْن يَْرُزقَُه نََسَمًة تُْثِقُل اْلَْرَض باَِل إِلََه إاِلَّ اهللُ؛شیخصدوق،1388:ج3،ص382.
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ممکناستدردیدارهاياولیهاسترسداشتهباشید،اینمسئلهامريطبیعي-3
استوکمکمازبینخواهدرفت.

برايدیدارهايخودبرنامهریزيداشتهباشیدوآمادگيهمسربرايمالقاتو-4
خانوادةاوبرايپذیرایيرادرنظربگیرید.

درصورتيکهمجبورشدیددیدارخودرالغوکنیدیابهتأخیربیاندازید،حتماًزودتر-5
بهنامزدخوداطالعدهیدتااواحساسنکندکهمسائلدیگربراینامزدشمهمتر

است.
زندگيميکند،در-6 یاجواني نوجوان برادرمجرد یا نامزد،خواهر درخانۀ اگر

ارتباطکالميبانامزدونیزاستفادهازحریمخلوتخود،مراعاتاورابکنید.اوهم
غریزةجنسیدارد،ولیدسترسیبههمسرندارد.

تعدادوطولدیدارهارابهگونهايتنظیمکنیدکهنهآنقدرزیادباشدکهمالقاتها-7
خستهکنندهوماللآورشودونهآنقدرکمباشدکهرابطۀعاطفيسردشود.

ازخواستگارانقبليیاافراديکهبهخواستگاريآنهارفتهایدسخننگویید.این-8
امرباعثدلخورينامزدشماميشود.نشاندهیدکهمهمترینخواستگاريشما،

همینبودهکهبهازدواجمنجرشدهاست.
ازموضوعاتمهمدردورانعقدهزینههايآناست.خرجکردنپسر-9 یکي

بایدهمنشاندهندةسخاوتمندياووهمعقلمعاشاوباشد.توجهبهسلیقۀدختر
همراهباابرازمحبتبهاودرهدیهدادنبسیارمهماست.پذیرشهدایاازجانب
دخترنیزبایدنشاندهندةهمدليوهمراهيباهمسردرمحدودیتامکاناتباشد.

طولدورانعقدرانهآنقدرکوتاهکنیدکهمانعانسبایکــدیگروشناخت-10
بیشترازهم،برنامهریزيوآمادگيبرايزندگيمستقل،آمادهشدنتدریجيجدایي
ازوالدینوجدایيآنانازفرزندشانباشدونهآنقدرطوالنيکنیدکههمسرشما
احساسبالتکلیفيکندورفتوآمدهاهمموجبخستگيوناراحتيخانوادههاشود.

اگرمجبوربهطوالنيکردندوراننامزدينیستید،رابطۀکاملجنسيرابه-11
تأخیربیاندازید،زیرا:
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اینکارانگیزةشمارابرايفراهمکردنامکاناتزندگيمستقلتقویتميکند.-
سببادامۀعطشعاطفي-جنسيوتشدیدعالقۀشمابهیکدیگرميشود.-
درصورتارتباطکاملجنسيامکاندارددخترباردارشودوبرنامهریزيبراي-

برگزاريمراسمعروسيوتهیۀجهیزیهومسکنمختلشود.معمواًلاینمسئله
دختروخانوادةاورامضطربميکند.

درصورتبارداريدرایامنامزديتوجهداشتهباشیدکهاینامرخالفشرعیا-12
قانوننیست.مسئلهراباخانوادةخودمطرحکنیدومراسمعروسيرازودتربرگزار

کنید.
یکيازمسائلمهمدوراننامزديبهخصوصبرايدختراننحوةمدیریت-13

ارتباطباهمسروباخانوادةخویشاست.درایندورانبایدتوجهداشت،همسر
اولویتاولاستواحترامبهپدرومادرنیزواجبمیباشد.هنوززندگيمستقلآغاز
نشدهاست،پسبایدرضایتهردوطرفراجلبکرد.خانوادههاهمبایدبارفتاري

صمیميواحترامآمیزپذیراينامزدهاباشند.

3- موازین و مهارت های اخالقی در تحکیم خانواده 

ًة َو  َودَّ ْن َأنُفِسکْم َأْزَواًجا لَِّتْسکُنوا ِإلَیَها َو َجَعَل بَیَنکم مَّ »َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق لَکم مِّ
َرْحَمًة ِإنَّ ِفی َذلِک َلیاٍت لَِّقْوٍم یَتَفکُروَن«؛1 »و از نشانه های او )خداوند( این است که برای 
شما از جنس خودتان همسرانی را آفرید تا در کنار او آرامش بیابید و میان شما دوستی، 

مهر و محبت قرار داد، به درستی که در آن نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند«.

مردی خدمت پیامبر )ص( آمد و گفت: »ای پیامبر خدا! از کاری در شگفتم و به راستی 

هم شگفت آور است! مردی با زنی ازدواج می کند که هرگز، نه او آن زن را دیده و نه آن زن 

او را؛ اّما همین که ازدواج رخ می دهد و مرد بر زن وارد می شود، با یکدیگر همدم می شوند 

و هیچ چیز برای آن  دو، دوست داشتنی تر از دیگری نیست«. پیامبر خدا )ص( )با اشاره به 

آیة مذکور( فرمودند: »و خداوند، میان شما مهر و دوستی قرار داد«.2 

1-روم:21.
ًة َو َرحَمةً؛میبدی،1371:ج7،ص446. 2-َو َجَعَل بَینَُکم َمَوَدّ
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در روایتی دیگر پیامبر )ص( فرمودند: »بندة مؤمن هنگامی که دست همسرش را 

بگیرد، خداوند برایش ده حسنه می نویسد و ده سیئه را محو می کند و اگر او را ببوسد، 

خداوند برایش صد حسنه می نویسد و صد سیئه را محو می کند«.1 

زوجگرامی!عشقهدیۀالهیاستکهخداوندآنراباعقدازدواجبههمسرانعطا
میکند.شمابایدباآبیاریایننهال،آنراقویوتنومندکنیدوبدانیداگرایننهال
آبکافیونورالزمنداشتهباشد،خشکخواهدشد.بنابراین،بایدمهارتهایالزم

دراینبارهراآموختهوبهکاربندید.اینمهارتهاشاملمواردزیرمیشود:

3-1- توجه به تفاوت ها

درزندگیخانوادگیتفاوتهایموجودرابایددید،بهرسمیتشناختوازآن
برایرشدخوداستفادهکرد.فردیکهگرفتارخودخواهیاست،نمیتواندتفاوتهای
همسرخودرادرکوآنهارادررفتارهایخودلحاظکند.بخشیازاینتفاوتها،
تفاوتهایموجودبینجنسزنومرداستوبرخیهمتفاوتهاییاستکههر

فردبافرددیگردارد.
الف- توجه به تفاوت های زنان با مردان 

بدیهیاست،زنانومردانبایکدیگرتفاوتدارند.شناختاینتفاوتهابرای
تقویترابطۀزنوشوهرضروریاست.ابعاداینتفاوتهاعبارتانداز:

جسمی-فیزیولوژیکی؛-1
عاطفی-روانی؛-2
رفتاریوعملکردی؛-3
خواستههاوتوقعات.-4

این با را رفتارهایخود انتظاراتو و تفاوتهاتوجه این به باید زنوشوهر
تفاوتهاتنظیمکنند.

1-»إَِنّ الَْعْبَد الُْمْؤِمَن إَِذا أََخَذ بِیِد َزْوَجتِِه کتََب اهللُ لَُه َعْشَر َحَسنَاٍت َو َمَحا َعْنُه َعْشَر َسیئَاٍت فَِإْن قَبََّلَها کتََب اهللُ لَُه ِمائََة 
َحَسنٍَة َو َمَحا َعْنُه ِمائََة«؛محمدیریشهری،1377:ج2،ص1186،ح165.
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ازجملهاینتفاوتهاآناستکهخداونددرقرآنکریممسئولیتسنگینتأمین
مخارجخانوادهرابهشوهرسپردهاست.ازآنجاکهتصمیمگیریهایکالنخانوادهبا
اقتصادآنارتباطمستقیمیدارد،شوهرانرادراینزمینهمسئولکردهاست.بنابراین،
شوهرانبایدباهمتیبلندتأمینمعاشخانوادهومدیریتآنرابرعهدهگیرند.ازآنجا
کهمدیریتمطلوبهرمجموعهایهرچندکوچک،سختیهاودشواریهایخاص
خودرادارد،زنانهمبایدبرایایفاینقشمدیریتیمرداحترامقائلباشندواورا
درایفاینقشخودتأییدویاریکنندواجازهدهندتاشوهرشانازقدرتخودبرای
حمایتازخانوادهبهرهگیردواینامرراتحقیرخودندانندوشوهرراجزئیازخود
بهشمارآورند.اگرزندرخانهریاستصمیمانۀشوهررانپذیرد،پیامدهاییدرپیدارد
کهبرخیازآنهاعبارتاستاز:بهدلیلویژگیهایروانیخاصمردانباعثروحیۀ
لجبازیدرشوهرخواهدشد.انگیزةشوهررابرایپذیرشمسئولیتهایسنگین
خانوادگیتضعیفخواهدکردوبهدلیلفقدانمدیریتواحدومتناسببامسئولیتها،
درخانهبینظمیحاکممیشود.فرزنداننیزنسبتبهپدرومادرفرمانبردارنبودهودر

نتیجهدرستتربیتنخواهندشد.
الزمبهذکراست،تفکیکنقشهادرخانوادهبهمعنایکمارزشدیدننقشزن
یاشوهرنیست.بسیارروشناستکهعواطفواحساساتعمیقاصلیترینعامل
پیونددرخانوادهبهشمارمیآیدوزنهموارهعاملاصلیمهرورزیومهرگستریدر
خانوادهبودهاست.ازاینروبهدلیلنفوذمعنویخاصزن،مدیریتمعنویخانواده

بیشتربازناناستوالبتهاینامرتدبیرزنانۀخویشرامیطلبد.
ب- توجه به تفاوت های فردی 

هرانسانیباانساندیگرتفاوتهاییدارد،حتیاگرخواهریابرادردوقلوییکدیگر
باشند.معمواًل،اینتفاوتهادربیندوستانیاهمسرانباعثشیرینیروابطآنها
میشود،مشروطبرآنکهبهاینتفاوتهابهدیدةرحمتالهینگریستهشود.بنابراین،

بایدهموارهمواردزیررادرنظرداشتهباشید:
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درصورتوجودتفاوتباهمسرتانسعینکنید،بهزوراوراتغییردهید؛تفاوت-1
رحمتخداست.خداوندمیفرماید:»َجَعْلناکْم ُشُعوبًا َو قَبائَِل لِتَعاَرفُوا«.1تفاوتها
رازیباییهایگوناگونببینید.اگردرموردتفاوتهااحساسخوبینداشتهباشید،
احساسمنفی،درگفتارورفتارتانبروزخواهدکردوباعثسردیروابطتانخواهد

شد.
هرگززندگیدیگرانرابهرخهمسرخودنکشیدواوراتحقیرنکنید؛اینکار-2

بیانگیزه کاروتالش در راخدشهدارمیکندوهمسرتان میانشما صمیمیت
میشود.

همسرخودرابادیگرانمقایسهنکنید؛اگردیگرانخوبیهاییدارند،همسرشما-3
نیزخوبیهایخاصخودرادارد؛همچنیندیگرانعالوهبرآنخوبیها،نقاطضعف

وکاستیهایینیزدارند.
فراموشنکنیدکهتفاهمبدانمعنانیستکههمسرتانهمانندشمافکرکند؛-4

هرکدامازشمادانشخاصوسلیقۀویژهایدارید،بهمرورزماناندیشهوسلیقۀ
شمابههمنزدیکترخواهدشد.

تفاوتهایفردیخودوهمسرتانو-5 به باتوجه را انتظاراتخود سعیکنید
متناسبباظرفیتوتواناوتعدیلکنید؛برایمثالاگرهمسرتاندرخانوادهای
که باشید نداشته توقع او از است، کمرنگ عاطفیشان روابط که شده تربیت
رفتارهایعاطفیزیادینشاندهد؛باابرازمحبتبهویوتشویقاوهنگامبروز

عواطفش،بهمرورزمانبهبودخواهدیافت.
توقعاتوانتظاراتتانرامتناسبباامکاناتوتوانمندیهاتنظیمکنید؛ازچشم-6

برای نکنید. راگسترده بپرهیزیدودامنۀخواستههایتان بادیگران وهمچشمی
اینکار،شیوةزندگیخودرابراساسقضاوتمردمتعییننکنید.بهیادداشتهباشید
کههرگزنمیتوانهمۀمردمراخشنودکرد،مهمخشنودیخدا،همسرورضایت

درونیوآرامشوجدانشماست.

1-حجرات:13.
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هموارهدرنظرداشتهباشیدکهبرخیمردمبهخاطرحسادتوبعضیدیگرنیزبه
دلیلکوتهفکری،اززندگیدیگرانایرادمیگیرند.

3-2- اظهار محبت به همسر
پیامبر  اکرم   )ص (  فرمودند: »وقتی  مرد به  زن  خود )با محبت(   می نگرد و زنش  به او )با 

مهر( نگاه می کند، خداوند به  دیدة رحمت  بر آنها می نگرد«.1

ایشان در روایتی دیگر فرمودند: »سخن  مرد به  همسرش  که  »دوستت  دارم«،  هرگز 
از قلب  زن  بیرون  نمی رود«.2

امام  رضا )ع( فرمودند: »بدان  که  زنان  چند گروه اند؛ یک  گروه  از آنها گنج  و غنیمت  

به شمار می آیند؛ این  گروه، زنانی  هستند که  شوهران  خود را دوست  دارند و به  آنها عشق  
می ورزند«.3

اینروایاتحاکیازآناستکهابرازعشقوعالقهبههمسر،روابطآنهارا
هموارهشیرینوزندگیشانراگرموپرنشاطخواهدکردوسببلذتبردناززندگی
مشترکخواهدشد.عشقورزیهمسرانانگیزةآندورابرایتالشوفعالیتبیشتر
کردهوسببشکوفاییاستعدادهاوتوانمندیهایآناننیزخواهدشد.اساساًازدواج،

قراردادتوجهاست؛قراردادیبیندوزوجبرایتوجهبهنیازهاییکدیگر.
بهدریافت بیشتری نیاز بهدلیلروحیاتلطیفخود، زنان بهذکراست الزم
محبتازشوهردارندبههمینجهتمردانیکهبههمسرخویشعشقوعالقهای
ابرازنمیکنند،باعثمیشوندهمسرشانزودرنجوعصبانیشود،بهلحاظاحساسیو
عاطفیسردوحساسشود،ازنظرجنسیسردمزاجشدهوکمکمدچارخستگیهای

مزمنودردرازمدتگرفتارافسردگیشود.

حَمًة«؛پاینده،1382:ص278،ح621. ُجَل إِذا نََظَر إِلَى امَرأَتَُه َو نََظَرت إِلَیِه نََظَر اهللُ تَعالى إِلَیُهما نََظَر الَرّ 1-»إَِنّ الَرّ
ِّى أُِحبُّک اَل يْذَهُب ِمْن قَْلبَِها أَبَداً«؛حرعاملی،1367:ج20،ص23. ُجِل لِْلَمْرأَِة إِن 2-»قَْوُل الرَّ

3-»... َو اِْعَلْم اََنّ النِّساَء َشتى فَِمْنُهَنّ الَْغنیَمُة َو الَْغرامُه َو ِهى الُْمتََحبِّبَُة لَِزْوِجها َو الْعاِشَقُة لَُه...«؛مجلسی،همان:ج
100،ص234.
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باتوجهبهنیازهمسرانبهدریافتمحبتازیکدیگرباآگاهیازاولویتبندی
نیازهایهمدیگرتوجهبجاودرسترابههمهدیهدهید.ازاینرو:

محبتوعالقۀخودبههمسرتانرابهبهانههایگوناگونابرازکنیدوازهر-1
فرصتیبرایتبادلارتباطاتعاطفیخودبایکدیگربهرهگیرید.ابرازمحبتو
عشقبههمسر،یاتشکراززحماتیکهانجامدادهاست،یاعذرخواهیازاشتباهی
کهمرتکبشدهایدیاتذکریکنکتهمیتواندبهانۀخوبیبرایابرازمحبتکالمی

یاارسالپیامکباشد.
هرچندوقتیکبار،کاریویژهبرایهمسرخودانجامدهیدکهمیدانیداورا-2

شادمانمیکند.
بههمسرتانبهبهانههایگوناگونهدیهدهید.والبتهدرهدیهدادنهاخالقیت-3

داشتهباشیدتاهزینۀنامطلوبیبهخانوادهتحمیلنشود.هدیۀشماهرچندازنظر
مادیکمارزشباشد،ولییادآورعشقبههمسرتانخواهدبودووسیلۀخوبیهم

برایذوبکردنیخکدورتهاست.
خانه-4 به ورود هنگام ازهمسر استقبال را زنخوب ویژگی خدا)ص( رسول

استقبال به بهگرمی و آراستگی با که باشند داشته توجه زنان میکند. معرفی
همسرشانبروند،شادمانیخودراازورودشابرازوبایکلیواننوشیدنیمناسببا
فصل،لذتاوراازدیدنهمسرشدوچندانکنند.عالوهبرآن،هنگامورودمردبه

خانه،آنچهخریدهاسترابهدقتنگاهوازاوتشکرکنند؛
سفارششدهاستکهزنانموقعبیرونرفتنشوهرازمنزلهماورابدرقهکنند-5

وباگفتنجمالتیهمچون»منتظرتهستم،انشاءاهللموفقباشی،بهسالمت،
مواظبخودتباش«اوراگرفتارمحبتخودکنند.مرداننیزاستقبالوبدرقۀگرم

وصمیمیازهمسرراهنگامورودوخروجشازمنزلفراموشنکنند.
غیرتمردنسبتبههمسرشنشانۀمحبتاوستوبرخیحساسیتهایاو-6

نشاندهندةاهمیتهمسرشبرایاوست،بهاوتوجهداردودوستشدارد.
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البتهمرداندرنظرداشتهباشندکهازغیرتناشایستوبیمورددوریکنندوحد-7
صحیحواشتباهآنرادرذهنشانازهمجداکنند.همانقدرکهغیرتبجامفیدو
نشانۀتوجهبههمسراست؛غیرتناشایستارتباطعاطفیزنومردراخدشهدارو

روابطآنهارابامشکلمواجهمیکند.
زنومردهموارهازتأثیرنگاههایپراحساسعاشقانهوبوسهغفلتنکنند.گاه-8

وبیگاهزمانیکهدرکناریکدیگرهستید،دستانیکدیگرراگرفتهوبهگرمیفشار
دهید.درکالماهلبیت)علیهمالسالم(بهاینرفتارهاتوصیهشدهاست.

معمواًلدرآغازازدواج،پسرانپیامهایمحبتآمیززیادیبرایهمسرخوددارند-9
ودخترانبهدلیلحجبوحیایخود،عباراتمهرآمیزراکمتربهزبانمیآورند.
پسازمدتی،زناننیزابرازعالقههایزیادیخواهندداشتوبهدلیلقویبودن
قدرتتکلمدرآنها،گویسبقتراازشوهرخویشمیربایند.گاهیاوقاتبهمرور
زمان،ازدیاداینپیامهایمحبتآمیز،شوهررادرابرازعالقهُکندمیکند؛بنابراین،
عبارات بیان تا دهند فرصت بهشوهرشان اظهارمحبتخود، بایدضمن زنان

مهرآمیزبرایاوعادتاوشود.
ادبیاتمحبتآمیزدرافرادگوناگونمتفاوتاست؛برایمثالمردانباسخنان-10

محبتآمیز،نوازشیاباخریدمایحتاجمنزلبهاومحبتمیکنندوزنانباخانهداری
باسلیقهبرایشوهرمحبتخودرابهاوابرازمیکنند.مهمایناستکهزنومرد
محبتهمسرشانراباهرروشیکههستبپذیرندوبههمسرشانباروشیکهبا

روحیاتاوسازگاراست،محبتکنندتاآنرابهتردریابد.
همسرانهنگامبیماری،هنگامدردوزمانشکستبیشازهرزماندیگری-11

نیازبههمدلیهمسرخوددارندونیازمندیاریویهستند؛لذابهگونهایرفتارکنید
کههنگامسختیهاهمسرتانشمارادرکنارخوداحساسکندوآرامگیرد.

بسیاریازافرادتواناییالزمبرایابرازمحبتقلبیخودراندارندوگاهاینمحبت-12
رادرقالبعبارتهاینامناسبابرازمیکنند؛برایمثالمرداندرسختگیریهای
خودبرایحضورهمسرشاندرخانه،درواقعمحبتخودرابهاوابرازکنندواینکه
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طاقتدوریاوراندارند.الزماستدراینمواقع،بکوشندصحبتهایهمسرشان
راترجمهکنند.درضمنخودشاننیزباهمسرشانبدوننیازبهترجمهسخنگویند؛
برایمثالبهجایآنکهبگویند»دوستندارمدیربهخانهبیایی«بگویند:»وقتی

زودبهخانهمیآیی،خوشحالمیشوم«.

3-3-کشف خوبی های همسر 

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »هیچ مرد مؤمنی از زن مؤمنی نفرت ندارد. اگر ُخلقی را از 
او )زن( نپسندد، ُخلق دیگری را از او می پسندد«.1

بنابراین،الزماست،زنومردارزشهایهمسرخودرادریابند.دراینصورت
آناندرزمرةشاکرانوسپاسگزارانخواهندبود.بهاینترتیبهمسرنیزبزرگواریوی

رادرکخواهدکرد.
برایکشفخوبیهایهمسر،راهکارهایمتعددیوجودداردکهدرزیربهبرخی

ازآنهااشارهمیشود:
گاهیاوقاتبرگهایبرداریدوخوبیهایهمسرتانرایکییکیدرآنبنویسید.-1

متوجهخواهیدشدکهاوخوبیهایبسیاریدارد؛حالازهمسرخودبهخاطراین
همهخوبیسپاسگزارباشیدوباصدایبلندازخدایمهربانبهخاطرآنکهاورا

همسرشماقراردادهاست،تشکرکنید.
دستکمیکویژگیخوبهمسرتانرابرایتحسینروزانهبیابید.مهمنیست-2

کهآنویژگیچهباشد؛حتیمیتواندزیبایییکلبخندیاکوچکترینبرخوردیا
سخنمثبتاوباشد.تحسینشماسببمیشود،همسرتاناحساسخوبیدرمورد
خودپیداکندوعالقهاشنیزبهشمابیشترشود؛ویژگیمثبتاوباتحسینرشد

خواهدکرد.
درهرزندگیمشترکیبهخصوصدراوایلآناختالفنظرواختالفسلیقه-3

وجودخواهدداشت،اینمسئلهامریطبیعیوالبتهاجتنابناپذیراست،حتیاگراز

1-»اَل يْفَرک ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة إِْن کِرَه ِمْنَها ُخُلًقا َرِضى ِمْنَها َغیَرهُ«؛الهندیالمتقی،1405ق:ج16،ص374.
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همسرخوددلگیرید،خوبیهایاورادرذهنتانمرورکنید.دراینصورت،میبینید
کهبازهماورادوستداریدوبهاینترتیب،محبتشمادررفتارتانمنعکسخواهد

شد.بامحبتبههمسر،بهشمانیزمحبتخواهدشد.

3-4- ارتباط کالمی نیکو با همسر و همدلی با او
برایداشتنزندگیخوبوسعادتمند،زنومردبایدمهارتهایارتباطمؤثر
ونیکوازجملهارتباطکالمیخوبرافراگیرندوتمرینکنندتاارتباطپسندیده
عادتشانشود.برایبرقراریارتباطکالمیموفقباهمسربایدمواردیبهشرحزیر

رعایتشود:
الف- برای اینکه محتوای سخن شما مناسب باشد:

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: به راستی که زبان مؤمن در پس دل اوست. هرگاه بخواهد 

چیزی بگوید در دل به آن می اندیشد و سپس آن را به  زبان می آورد.1بنابراین:

گاهیاوقاتدرمورداحساساتوآرزوهایتانباهمسرتانصحبتکنید،اینامر-
سببمیشودکهرابطۀمیانشماصمیمانهترشود.

بیانمشکالت،سختیهاوانتقاداترابهزمانیموکولکنیدکهخستهیاگرسنه-
نیستیدوشرایطبرایبیانمطالبمناسباست.برایبیاناینمسائلمیتوانیدبا
همقراربگذارید؛برایمثالقبلازناهاریاشامانتقادیاشکایتنکنیم؛دربستراز
بیانمطالبشکوهآلودیاانتقادآمیزپرهیزکنیم؛نزدفرزندانازیکدیگرانتقادنکنیم.

برایداشتنکالمینیکوپیامهایسمیبراییکدیگرارسالنکنیدوازتوهین،-
تحقیر،کنایهواتهامدرصحبتهایخودبپرهیزید.هرانسانیبهدلیلکرامتیکه
خدابهاوعطاکرده،محترماست.اگردرسخنانخودهمسرتانراتحقیرکنید،
مطمئنباشیداوناراحتوعصبانیمیشودواگرسخنشماصحیحباشدمؤثرواقع
نخواهدشد،زیراهمسرتانفقطبهقسمتسّمیکالمتوجهخواهدکردوبقیۀ

اطالعاترانادیدهخواهدگرفت.

ََّرُه بَِقلبِِه ثُمَّ أْمضاُه بِلِسانِهِ؛فیضکاشانی،1386:ج5، 1-إنَّ لِساَن الُْمْؤِمَن َوراَء قَْلبِِه؛ فَِإذا أَراَد أَن يَتََکلََّم بَِشْيٍء تََدب
ص195.
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رازیراکهمربوطبهزندگیمشترکتاناستازهمسرتانپنهاننکنید؛درغیر-
اینصورتاگرهمسرتانبهنحویازآنمطلعشود،احساسمیکندکههمسرش
بااوصمیمینیستوبهاواعتمادندارد.اینامرروابطشماراسردخواهدکردو

همسرتانبهشمابیاعتمادخواهدشد.
درضمنباپنهانکردنراززندگیمشترک،همفکریوحمایتهمسرتانازبین
خواهدرفت.البتههمسرانبایدبتواننددراینمواقعیکدیگررادرککنندوبرخوردی
نکنندکهشرایطرابرایطرفمقابلسختترکندوهیچگاهرازیکهافشایآن

زندگیمشترکرابامخاطراتجدیروبهرومیکندمطرحنکنید.
ب. برای اینکه شیوة سخن  گفتن شما مناسب باشد:

 حضرت علی )ع( فرمودند: »خطاب هایتان را زیبا کنید تا پاسخ زیبا بشنوید«.1 از 

حضرت پرسیدند: »بهترین چیزی که خدا آفریده کدام است؟ فرمودند: سخن. عرض شد: 

زشت ترین چیزی که خداوند آفریده کدام است؟ فرمودند: سخن. سپس فرمودند: با سخن 
است که روسفیدی حاصل می شود و با سخن است که روسیاهی به وجود می آید«. 2

-اگرازهمسرخودتوقعیدارید،بامهربانیبااودرمیانبگذاریدواوراواداربه
انجامدادنکارینکنید،زیرابدینسانروابطمیانشماپرتنشخواهدشد.همیشه

درنظرداشتهباشیدکهزباننرمورویخوشکلیددرهایبستهاست.
-منظورخودرابهدرستیبهیکدیگرمنتقلکنید،زیراهریکاززوجینبراساس
برداشتخودازحرفهمسرشبهویپاسخخواهدداد.بنابراینگنگومبهم
زود میگوید، سخن همسرتان هنگامیکه نزنید. حرف کنایه با نگویید، سخن

قضاوتنکنید؛صبرکنیدتاسخناوتمامشودوسپسنتیجهگیریکنید.
-دریکارتباطکالمینیکوبایدلحنسخنخودرامتناسببامنظورتانانتخاب
کنید؛اگربانیتخیرخواهانهدرصدداصالحروابطخودباشید،اماسخنخودرابا

1-»أَْجِمُلوا فِى  الِْخَطابِ  تَْسَمُعوا َجِمیَل الَْجَواب«؛آمدی،1385،ح2568.
ا َخَلَق اهلَلُ أَْقبَُح؟ قَاَل  اَلُم اَلَْکاَلُم. فَِقیَل: أَيُّ َشْيٍء ِممَّ ا َخَلَق اهلَلُ أَْحَسُن؟ فََقاَل َعَلْیِه السَّ 2-ُسئَِل علٌى )ع(: أَيُّ َشْيٍء ِممَّ

ِت اَلُْوُجوُه َو بِالَْکاَلِم اِْسَودَِّت اَلُْوُجوُه،همان:ح5273. )ع(: اَلَْکاَلُم ثُمَّ قَاَل )ع(: بِالَْکاَلِم اِبْیَضَّ
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فریادبهزبانآورید،همسرتاننیتشمارادرکنخواهدکرد،بلکهاحساسمیکند
بهاوتوهینشدهوناراحتمیشود.

ارتباطی روش در بپرهیزید. اجتنابی و ستیزهجویانه ارتباطی روشهای از -
ستیزهجویانهفردبهدنبالاثباتخودوبرندهشدنبههرقیمتیاست.

درروشارتباطیاجتنابینیزفردازاختالفبههرقیمتیاجتنابمیکند،زیرا
اختالفمعادلجنگودعوافرضمیشود؛بنابراین،درموردنگرانیهاوموضوعات

مهمصحبتنمیشودومشکالتپنهانمیمانند.
-هیچگاهازطرفهمسرتانصحبتنکنید،اینامرحالتتدافعیدرهمسرتان
ایجادمیکند.بنابراین،ازبهکاربردنعباراتیمانند»تودوستنداریمناینکاررا
بکنم«یا»توفکرمیکنیمنهمسرخوبینیستم«و...پرهیزکنیدودرعوضاز
اودرموردافکارواحساساتشبپرسید؛برایمثالسؤالکنیدکه»تودرمورد...چه
فکرمیکنی؟«یا»نظرتودربارة...چیست؟«یا»تودربارة...چهاحساسیداری؟«.
به و شناسایی را خود منفی احساسات زوجین نیکو، کالمی ارتباط یک در -
همسرشانابرازمیکنند.اگرزنومرداحساساتخودرابهشکلیمناسبوسالم
ابرازکنند،نهتنهاشدتآنکاهشمییابد،بلکهرابطۀآنهابایکدیگرراشفافترو
آنراتقویتمیکند.هنگاماحساساتمنفیمانندخشمیارنجیدگی،ازبهکاربردن
عباراتتنداجتنابکنید،زیراهمسرتاناحساسمیکندکهبهاوحملهشدهاست
وپاسخاونیزتندخواهدشد.اگراحساسبازبانیآرامبیانشود،هماحتمالشنیده

شدناحساساتافزایشمییابدوهمامکانحلشدنمشکلبیشترمیشود.
هنگامبیاناحساس،درمواقعناراحتییاعصبانیتجمالتیکهبا»تو«شروع
بهمن »تو یا راعصبانیکردی« من »تو مانند عباراتی نبرید؛ بهکار را میشود،
بیاحترامیکردی«.اینامرسببفاصلهافتادنبینشماوهمسرتانمیشود.احساس
خودرادرقالب»مناحساس....میکنم«بیانکنیدتاهمسرتانازنظرذهنیوروانی
بهشمانزدیکترشود؛پسازآنافکارخودرادربارةرفتارهمسرباعباراتیچون»من
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فکرمیکنم...«یا»بهنظرممیرسد...«ابرازکنیدتابدونواردکردناتهام،نظرشما
راشنیدهواحساستانرادرککند.

پیشنهاد صورت به را خود تقاضای مرد و زن نیکو، کالمی ارتباط یک در -
اینکهبگویند»چهنمیخواهند«،میگویند»چه ارائهمیدهندوبهجای مثبت
میخواهند«؛آنهمبامهربانیودوستانه،نهبالحنیآمرانه.اگربههمسرتان
بگویید»چهنمیخواهید«چهبسااومتوجهنشودکهدرعوضچهکاربایدبکند،ولی
وقتیتقاضایمثبتابرازشود،همسرتانبهروشنینیازشمارادریافتمیکند.البته
نبایدتوقعداشتهباشیدکهتقاضایشماکاماًلبرآوردهشودواگردرنهایتتقاضای
شمارانپذیرفت،راهدیگریبرایبرطرفکردننیازخودازطریقیسالمومفید

پیداکنیدکهبهروابطتانآسیبیواردنیاورد.
-اگرنظرخودرادرموردموضوعیبههمسرتانگفتهایدوالزممیدانیدآنراتکرار
کنید،ازبهکاربردنجمالتیهمچون»توکهمیدانی«یا»دهبارتاحاالگفتم«و
امثالآناجتنابکنید،زیراایننوعجمالت،انتقادیبهنظرمیرسدوپاسخدفاعی

رادرهمسرتانایجادمیکند.
-تقاضایخودازهمسرتانراآمرانهودستوریبهزباننیاوریدوآنراچندینبار
تکرارنکنید؛اگرآنرایکیدوبارمطرحکردیدوهمسرتانپاسخمثبتنداد،حتمًا
مانعیوجوددارد؛مثلعدماعتقادبهآنکاریاخستگییامشغولبودنبهکار

دیگری.دراینمواردضروریاستتالشکنیدتاآنموانعبرطرفشود.
-درصحبتکردنباهمسر،تفاوتهایزنانومردانرالحاظکنید.گفتنیاست
مرداندوستندارندهمسرشانازآنهاایرادبگیردیاآنهارانصیحتکند،بنابراین،
زنانهنگامصحبتباشوهر،انتقادونصیحتراکمکردهیابهصورتغیرمستقیم
بیانکنند.زناننیزدوستدارندبرایافزایشصمیمیتدرموردجزئیاتمسائل
پیشآمدهدرروزباهمسرخودصحبتکنند.عالوهبرآندوستدارندپسازتجربۀ
احساسمنفی،درموردآنصحبتکنندتاآرامشپیداکنند.بنابراین،شوهرانباید

شنوندةخوبیبرایهمسرخودباشند.
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-درارتباطاتکالمیبهجایدرکنارهمنشستن،روبهروییکدیگربنشینیدوبه
تمامصورتهمبنگرید،نهبهقسمتخاصیازصورتیابدن.

ج. برای آنکه شنوندة خوبی باشید:
حضرت علی )ع( فرمودند: »هرکه شنوندة خوبی باشد، زود بهره مند شود«.1

باشنیدنمتفاوتاست. -بهسخنانهمسرتانخوبگوشکنید.گوشکردن
شنیدن،یعنیدریافتامواجصوتی،ولیگوشکردن،یعنیباقصدونیتشنیدن

وفهمیدن.
اینمثلمعروفراشنیدهایدکه»انساندوگوشداردویکزبان«یعنیگوش
دادنبایددوبرابرحرفزدنباشد.دریکرابطۀصمیمانهنیزدوبرابرخوبحرفزدن،
خوبگوشدهید.هنگامیکههمسرشمادرحالحرفزدناستوشمابالبخندی
مالیموبادقتبهحرفهایاوگوشمیدهید،همسرتاناحساسدیدهشدن،مهم
بودنوموردتوجهقرارگرفتنپیدامیکند.خوبگوشکردننهتنهانشانۀابرازعالقه
وصمیمیتاست،بلکهکمکمیکندکهبهبرداشتیکاملودقیقازمنظورهمسر
دستیابیدوازطرفیاوراتشویقکنیدکهاوهمشنوندةخوبیباشد.برایخوب
گوشدادنبایدخوبتوجهکردوباتکاندادنسریاپرسیدنسؤاالتیدرمورد

مضمونصحبتبههمسرنشاندادکهبهسخناناوتوجهدارید.
-وقتیهمسرتانصحبتمیکند،بهسخناناوبهصورتمفیدوفعالگوش
دهید؛بهاینمعنیکهبهاوفرصتسخنگفتنوابرازاحساساتدهید.تازمانیکه
سخنمیگوید،سکوتکنیدوسخنینگویید.پسازصحبتاوباسؤاالتیکه
باچگونه،چراوچهآغازمیشود،بهاوکمککنیدتاراحتتردرددلکند.بازبان
بدن،بهاونشاندهیدکهبهسخناناوعالقهمندهستید.باتکهکالمهایکوتاه
مانندهمینطوراست،جالببودیا...بااوهمراهیکنیدویادرپایانهرقسمت
ازصحبتهایشخالصهایازسخنانشرادریکیاچندجملۀکوتاهارائهدهید.
نکاتمثبتیکهدرکالماووجودداشته،راذکرکنید.ازمهارتهایکالمیکه

َل االِنتِفاَع.همان:ح9243. 1-َمن َآحَسَن االِستِماَع تََعجَّ
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نشاندهندةدرکهمسراست،استفادهکنید.درغیرمواردحرامازاوپشتیبانیو
حمایتکنیدواگرمرتکبعملحرامیشده،نهیازمنکررابهفرصتیکهکالم

تأثیرگذارباشد،موکولکنید.
بر اصرار میدهد، انجام که اموری در تجسس جبههگیری،سرزنشهمسر، -
راهنماییهمسرهنگامدرددلاو،بزرگیاکوچکجلوهدادنمسئلهایکهاومطرح
میکندوقضاوتسطحیوعجوالنهمانعارتباطکالمینیکوباهمسرتانمیشود.
-موضوعمهمبرایبرقراریارتباطکالمینیکوباهمسر،همدلیبااوونشان
دادنآناست.همدلیبهمعنایموافقتکردنباسخناناونیست،بلکهبهاین
معنیاستکهخودرابهجایهمسرتانگذاشتهوبهاوبگوییدکهچطوراحساس
اورادرکمیکنید.برایهمدلیدرقدماولبایدخودرابهجایهمسرتانبگذارید
تااحساسات،نیازها،مشکالت،دغدغههاو...رااززاویۀدیداوبنگرید.درقدمبعدی
بایدباهمسرتانبهگونهایرفتارکنیدکهاگرجایاوبودید،دوستداشتیدباشما

آنگونهرفتارکند.
-زمانیهمکهشماباهمسرخوددرددلمیکنیدواوگوشمیدهد،ازهمدلیاو
قدردانیکنید.اینرفتارباعثمیشود،شنوندةبهتریبرایصحبتهایشماشود.

3-5- احترام به همسر 

امام علی بن الحسین )ع( در رسالة حقوق فرمودند: »... و اما حق همسر تو آن است که 

بدانی خداوند او را سبب آرامش و استراحت و انس  گرفتن و نگهداری کنندة تو قرار داد و 

همچنین الزم است هریک از شما دو نفر )زن و مرد( خدا را شکر کند بر همسرش و بداند 

او نعمتی است از جانب خدا و الزم است هم نشینی با این نعمت الهی را نیکو گرداند و به او 
احترام گذارد و با او رفاقت و دوستی کند«.1

1-»َو أَمَّا َحقُّ َرِعیتِک بِِمْلک النِّکاِح فََأْن تَْعَلَم أَنَّ اهللَ َجَعَلَها َسکنًا َو ُمْستََراحًا َو أُنْسًا َو َواقِیًة َو کَذلِک کلُّ أََحٍد ِمْنکَما 
يِجُب أَْن يْحَمَد اهللَ َعَلى َصاِحبِِه َو يْعَلَم أَنَّ َذلِک نِْعَمٌة ِمْنُه َعَلیِه َو َوَجَب أَْن يْحِسَن ُصْحبََة نِْعَمِة اهلل َو يکِرَمَها َو يْرفَُق 

بَِها«؛مجلسی،همان:ج71،ص10.
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بنابراین،زنومردبایدبدانندکهبهرابطۀصمیمیمیانخودوهمسرشاناکتفا
نکنندوبهاواحترامگذارند.

احترامایناستکهبازیباترینوبهترینعبارتهاهمسرشانرامخاطبقرار
دهندودرخانهودرحضوردیگرانحرمتشراحفظکنند.اینکارروحاوراازشادی
لبریزمیکند.متأسفانهعادتبرخیایناستکهبههرکهنزدیکترند،بیشترحرمتش
رامیشکنندوبههمسرشانکمترازدوستان،آشنایانوغریبههااحتراممیگذارند.

همانطورکهمیدانیداحترامموجباحتراممیشود.
هموارهبهیادداشتهباشیدکهرسول خدا )ص( فرمودند: »هرکس مسلمانی را گرامی 

بدارد، خدا را گرامی داشته است«.1

بلکه بههمسرموجبکوچکشدننمیشود، احترامگذاشتن ایناساس بر 
حقشناسی،صفاوموّدترااثباتخواهدکرد.بااینکار،همسراحساسشخصیت

میکندوبهزندگیدلگرممیشود.
احترامبههمسرسببتوانمندیبیشتراودرانجامدادنمسئولیتهایشمیشود.
درضمناونیزاحترامهمسرخودراحفظخواهدکردوبدینسانعزتنفسهردو

افزایشخواهدیافت.بنابراین:
هموارهبهیادداشتهباشید،شماهستیدکهمیتوانیدهمسرخودرانزددیگران-1

گرانبهایابیقیمتکنیدوهرچهبرارزشوقیمتاوبیافزایید،برقیمتخودافزودهاید.
درقلبخودبههمسرتاناحترامگذاریدودررفتارخودهمایناحترامراابراز-2

کنید؛بهشخصیت،نظر،سلیقه،خانوادهوشغلاواحترامبگذارید.
یکیازجلوههایاحترامبههمسرآناستکههموارهازهمسرخودبهخاطر-3

کارهاییکهبرایخانوادهانجاممیدهد،تشکرکنید.حتیاگرآنکارکوچکباشد
یاوظیفۀاوباشد.دراینصورت،هردواحساسنشاطورضایتخواهیدداشت؛
محبتشمانسبتبههمزیادخواهدشد؛انگیزةهمسرتانبرایخدمتبیشتربه
خانوادهتقویتمیشودوهمگان،شمارافردیحقشناسوباادبخواهندشناخت.

1-أال و من أکرم أخاه المسلم فإنّما يکرم اهلل عّزوجلَّ؛شیخصدوق،همان:ج4،ص16.
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3-6- روابط زناشویی مطلوب با همسر
امام صادق )ع( در حدیثی طوالنی فرمودند: »چیز مباحی نزد خداوند محبوب تر از 

رابطة زناشویی زن و شوهر نیست؛ پس هنگامی که مؤمن از حالل خودش غسل )جنابت( 

کند، ابلیس گریان شود و گوید: ای وای! این بنده، پروردگارش را اطاعت کرد و خدا 
گناهش را آمرزید«.1

آنها از رابطۀجنسیمطلوب،مهارتهاییالزماستکهبرخی برقراری برای
عبارتانداز:

بدانیداولینگامدربرقراریارتباطجنسیموفقایناستکهنیازجنسیخودو-1
همسرتانراجدیبگیرید.بایدبدانیدکهدراینزمینهحقوقومسئولیتهاییدارید
وضروریاستمهارتهایالزمبرایبرآوردننیازخودوهمسرتانرابیاموزید.

نبایددرهیچشرایطی-2 ببندیدکه باهمعهد درروابطعادیوهنگامشادی
بسترتانازهمجداشود،مگرآنکهیکیازشمادرسفرباشیدوعهدببندیدکه
هرکهتخلفکرد،بایدجریمهایسنگینبپردازد.بسترمهمترینچیزیاستکه

آتشکدورتهاراهرقدرهمزیادباشد،خاموشخواهدکرد.
ضروریاست،چنانچههریکازشمابااختاللجنسیمواجهشدید،بهمشاوریا-3

درصورتنیازبهپزشکمراجعهکنید.معمواًل،ایناختالالتباراهنماییمشاوریا
استفادهازدارودرمانمیشوند.

هریکازشماموظفید،ضمنآموزشمهارتهایالزمبرایارضاینیازجنسی-4
همسرخودوبهکاربستنآن،عفافدرنگاه،کالمورفتاررادربرخوردبانامحرم
رعایتکنید.اسالم،بامحدودکردنهرگونهلذتجنسیبانامحرموانحصارآنبا

همسر،عطشعشقبهاوراقویمیکند.
امروزه،بهدلیلگستردگیاطالعاتجنسیوتخیلجنسی،توقعاتجنسیدر-5

کافی لذت باهمسر رابطۀجنسی از افراد درنتیجه است. رفته باال افراد برخی

1-»لَیَس  َشى ٌء ُمبَاحٌ  أََحَب  إِلَى  اهلل  ِمَن النِّکاِح فَِإَذا اْغتََسَل الُْمْؤِمُن ِمْن َحاَللِِه بَکى إِبْلِیُس َو قَاَل يا َويَلتَاُه َهَذا الَْعْبُد 
َُّه َو َغَفَر لَُه َذنْبَهُ«؛نوری،همان:ج14،ص154. أََطاَع َرب
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نمیبرند.برایپیشگیریازبروزاینمشکل،ازدیدنفیلمها،خواندنکتابهاو
مطالعۀسایتهایاینترنتیکهشمارادرمعرضتحریکاتجنسیقرارمیدهد،
پرهیزکنید؛بااینکارهمازحرامالهیدورشدهایدوهمروابطزناشوییشما

هموارهلذتبخشخواهدبود.
برایحفظوقارخود،خانوادةخویش،جامعهوهمچنینرعایتحالمجردهابین-6

رفتارخودوهمسرتاندرخلوتوجمع،تفاوتقائلشوید،تاضمنایجادامنیت
درمحیط)تحریکنشدنمجردها(،درخلوتخودباهمسرتاناحساسنیکویی

داشتهباشید.
تفاوتهایزنانبامرداندرمیلجنسیوارضاینیازهایجنسیآنهارابشناسید-7

وبکوشیدرابطۀزناشوییبرایهردویشمالذتبخشباشد.

3-7- رسیدگی به امور خانه   

پیامبر اکرم )ص ( فرمودند: »هر زنی  که  در خانة  همسر خود کاری  کند و جابه جایی  

انجام  دهد و هدف او اصالح  امور خانواده  باشد، خداوند نظر )رحمت ( بر او می افکند و هرکه  

خدا به  او نظر رحمت  افکند، هرگز عذاب  نخواهد شد«.1                                         

دررسیدگیبهامورخانهتوجهبهنکاتزیراهمیتدارد:
زنانتوجهداشتهباشندکهخانهداری،نشانۀمحبتزنبهشوهراستوشوهر-1

رنجخانهداریراپاسخواهدداشت؛حتیاگراینگونههمنباشد،خداوندبینامیبیند
وپاداشزنانرابهنیکوییخواهدداد.پیامبر اکرم  )ص(  فرمودند: »هنگامی که انسان 
وارد بهشت می شود، سراغ پدر و مادر و همسر و فرزندانش را می گیرد،  به او می گویند: 

آنان به مرتبه و مقام تو نرسیده اند، گوید: پروردگارا من برای خود و آنان عمل کردم، 
پس فرمان داده می شود که آنان را به او ملحق کنند«.2

َوَجلَّ إِلَیَها َو َمْن نََظَر اهللُ  1-»أيَّما اْمَرأٍَة َرفََعْت  ِمنْ  بَیتِ  َزْوِجَها َشیئًا ِمْن َمْوِضٍع إِلَى َمْوِضٍع تُِريُد بِِه َصاَلحًا نََظَر اهللُ َعزَّ
بُْه«؛شیخصدوق،1400ق:411. إِلَیِه لَْم يَعذِّ

2-إذا دخل الرجل الجنّه سأل عن أبويه و زوجته و ولده فیقال له إنّهم لم يبلغوا درجتک و عملک.فیقول:رّب قد 
عملت لى و لهم فیؤمر بالحاقهم به؛ الهندی المتقى،همان:ج14،ص478.
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مردانتوجهداشتهباشند،کمکمردبههمسرشدرامورخانه،نشانۀعشقو-2
عالقۀاوبهخانوادهاست.عالوهبرآنهمسرداریشایسته،سببرشدشخصیت
انسانوپیراستناوازآلودگیکبروخودبزرگبینیخواهدشد؛مردانباکمکبه
همسرخوددرخانه،محبتخداوهمسرشانراجلبکردهوخودرامتعالیمیکنند.
درضمن،دراوقاتخاصیمانندزمانبیماری،مهمانداری،بارداریوبچهداری

زنبهکمکبیشترینیازدارد.

3-8- جمع گرایی در خانواده
پیامبر اکرم  )ص(  فرمودند: »هر مردی به خانواده اش خدمت کند، این خدمت کفارة 

گناهان کبیره اش خواهد شد و آتش خشم الهی را خاموش خواهد کرد«.1 

امام صادق )ع( نیز فرمودند: »بندة مؤمن پیوسته برای خانواده اش دانش و تربیت نیکو 

به  ارث می گذارد تا این که همة آنها را وارد بهشت می کند؛ به طوری که کوچک و بزرگ و 
خدمتکار و همسایه را در بهشت می یابد«.2

درروایاتمتعددیبرجمعگراییدرخانوادهتأکیدشدهاست.در روایتی پیامبر 
اکرم)ص( فرمودند: »محبوب ترین چیز نزد خداوند آن است که ببیند مرد با زن و فرزندانش 

بر سر یک سفره غذا می خورند؛ سپس هرگاه بر آن سفره گرد هم آیند، با نظر محبت به 
ایشان می نگرد و پیش از آنکه از جای خود پراکنده شوند آنان را می آمرزد«.3

برخیازمشکالتپدیدآمدهدرخانوادههاازفردگراییهمسراندرخانوادهناشی
میشود.زنومردبایدبدانندکهپسازازدواج،خانواده،محورفعالیتهایآنهاشودو
تاحدممکنمصلحتخانوادهواعضایآندرنظرگرفتهشود.برایتحققجمعگرایی

درخانوادهرعایتنکاتزیرالزماست:

1- يا على من لم يأنف من خدمة العیال فهو کفارة للکبائر و يطفى غضب الرب...؛مجلسی،همان،ج101،ص132.
الَِح َحتَّى يُْدِخَلُهُم اَلَْجنََّة َجِمیعًا َحتَّى اَل يَْفِقَد ِمْنُهْم َصِغیراً َو  2-اَل يََزاُل اَلَْعْبُد اَلُْمْؤِمُن يُوِرُث أَْهَل بَْیتِِه اَلِْعْلَم َو اَْلََدَب اَلصَّ

اَل َکبِیراً َو اَل َخاِدمًا َو اَل َجاراً؛نوری،همان:ج12،ص201.
ْحَمِة  ُجَل َمَع اَمرأَتِِه و ُولِْدهِ َعلى مائَِدٍة يَأُکلوَن فَِاَذ ا اجتََمعوا َعَلْیها نََظَر اِلَْیِهم بِالرَّ 3-اََحبُّ َشى ٍء اِلَى ااهلل ِ تَعالى اَن يََری الرَّ

لَُهْم فَیَْغِفُر لَُهم قَْبَل اَن يَتََفّرقُوا ِمْن َمْوِضِعِهم؛سمرقندی،ص343.
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یک:هیچگاهفراموشنکنیدکهپسازازدواجمنوتومیشود»ما«!هیچگاهنباید
فراموشکردکهزندگیاززنومردتشکیلشدهاست؛نهزنیامرد.

دو:زنومردبایدپسازازدواج،ازخودخواهیهاصرفنظرکنند.هرچهخودبینی
راکاهشدهیدودیگربینیراتقویتکنید،درزندگیمحّبتوصمیمیتبیشتری
حاکمخواهدشد.بهمنافعهمسروفرزندانتوجهداشتهباشید؛آنهانیازهاییدارند
کهدرخانوادهبرطرفمیشود.البتههریکازشمانیازهاوعالیقشخصینیزدارید؛
بهایننیازهاهمبایداحترامگذاشت.بنابراین،الزماستبهاستقاللهمسردرامور
شخصیاحترامگذاشتوالبتهبایدمراقببودرسیدگیبهامورشخصی،بهنیازهای
همسروفرزندانآسیبینرساند.هرگزفراموشنشودخانوادهدرمتنزندگیاستو

تحصیالت،کارودوستاندرحاشیهاند.

4- موازین و مهارت های اخالقی  در روابط با خانواده  همسر

یَنا اْلِنَساَن بَِوالَِدیِه ُحْسًنا...«1؛ »به  انسان  خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َو َوصَّ

سفارش  کردیم  که  به  پدر و مادر خود نیکی  کند...«.

امام  صادق  )ع( فرمودند: »سه  چیز است  که  خداوند بر احدی  از مردم  در آن  سه  چیز 
آسان  نگرفته  است، یکی  از آنها نیکی کردن  به  پدر و مادر است، نیکوکار باشند یا خطاکار... .«2

امام  صادق )ع( فرمودند: »به  پدر و مادر خود نیکی  کنید تا فرزندان  شما نیز به  شما 
نیکی  کنند«. 3

همۀافرادبایدبهپدرومادرخوددرتماممراحلزندگیاحترامبگذارند،بهآنها
محبتکنندوباآنهاارتباطداشتهباشند.مباداباازدواجوتشکیلخانواده،روابطافراد

باپدرومادرشانکمرنگشود،یافردمانعارتباطهمسرباپدرومادرششود.

1-عنکبوت:8.
يِن کانَا أَْو فَاِجَريِن...«؛مجلسی،همان:ج72، 2-»ثاََلٌث لَْم يْجَعِل اهللُ ِلََحٍد ِمَن النَّاِس فِیِهَنّ ُرْخَصًة بُِرّ الَْوالَِديِن بََرّ

ص92.
کْم أَبْنَاُؤکْم«؛حرعاملی،همان:ج20،ص356. وا آبَاَءکْم يبََرّ 3-»بَُرّ
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4-1- فواید ارتباط با خانواده و بستگان خود و همسر 
امنیتخاطروحفظ-1 ایجادشادی، بابستگانسبب ارتباطات رفتوآمدهاو

بهداشتروانیافرادمیشود.
اوقاتفراغتافرادباکمترینهزینهوبیشترینشادیونشاطوباآرامشپر-2

میشود؛البتهاگرمهمانیهاساده،بیتکلّف،صمیمیوبانشاطبرگزارشود.
ارتباطبابستگانخودوهمسرزندگیخانوادگیراازسردیویکنواختیدورو-3

درزندگیتنوعایجادخواهدکرد.
رفتوآمدبابستگانموجبرشداجتماعیافرادخواهدشد.-4
گاهیافراددرزندگیخانوادگیخودبامشکالتیمواجهمیشوند.دراینمواقع،-5

ارتباطاتفامیلیموجبمیشودتاازحمایتهایفکریونیزگاهیازحمایتهای
مادیآنهابهرهمندشوند.

افرادازارتباطصمیمیهمسرخودباخانوادهشانلذتمیبرند؛لذااینارتباطات،-6
رابطۀفردباهمسرشراتقویتخواهدکرد.

میشود.-7 فرزند اجتماعی رشد موجب رفتوآمدها بودن، فرزنددار صورت در
فرزندانازحمایتهایعاطفیومادیبستگانخود-کههمانبستگانپدرو
مادرشباشند-بهرههاخواهندبرد؛عالوهبرآنفرزندانمیآموزنددرآیندهنباید

ازدواجآنهامانعیبرایرسیدگیبهوالدینسالمندشانشود.
بابرقراریارتباطبابستگان،اطاعتامرخداکردهاندوخداوندراازخودراضی-8

خواهندکرد.
و دارند عالقه والدینشان بهویژه بستگانشان به افراد همه است ذکر به الزم
صمیمانهآنهارادوستدارندونسبتبههرکسکهحرمتآنهارابشکندویاآنهارا
نادیدهبگیرد،احساسبدیپیدامیکنند؛بنابراینرفتارخوبباخانوادةهمسرباعث
میشودکهآنهاهمبافردرابطۀخوبوعاطفیبرقرارکنندوفضایروانیمثبتیرا
بهنفعویدرخانوادةخودایجادکنندواینامردرنهایتموجبمثبتترشدننظر
همسردربارةاومیشود.دراینراستا،ضروریاستمهارتهایالزمبرایایجاد
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روابطصمیمیومحبتآمیزباپدرومادرخودوهمسررافراگیریدوالبتهاستقالل
خانوادةجدیدخویشراهمحفظکنید.

4-2- مهارت های الزم برای ایجاد روابط صمیمی با والدین خود و همسر

تاآدابورسومونیزعادتهای-1 ازدواجبههمسرخودکمککنید ابتدای از
خانوادةشمارابشناسدوالبتهازاوتوقعنداشتهباشیدکهکاماًلمتناسبباآنرفتار
کند؛درضمنخودتانهمبکوشیدعاداتوآدابورسومخانوادةهمسرتانرابهتر
بشناسید.سعینکنیدخانوادةهمسرراتغییردهید،بلکهیادبگیریدباآنهاچگونه
زندگیکنید.همچنینسعیکنیدخوبیهایخانوادةهمسرتانراکشفکنیدو

خوبیهایآنهاراببینید.
دخترانباروشمناسبمدیریتداخلیخانه،همچونآشپزیخوب،نظافتو-2

نظممنزلومهمانداریشایستهآشناباشندوپسراندرکسبوکاروشیوةصحیح
تأمینمخارجزندگیاطالعاتکافیبهدستآورندوصحیحرفتارکنندتازمینۀ

دخالتهایوالدیندرزندگیآنهابسیارکمشود.
است.-3 دیگران تجربۀ از استفاده خوشبختی، به رسیدن برای راه کوتاهترین

بنابراین،بهترینتجربههایدلسوزترینافرادیعنیپدرومادرخودوهمسرتانرا
پذیراباشیدونصایحآنهارادخالتتلقینکنید.

تا-4 بگذارند رامستقل بایدضمندادننظرمشورتیخود،زوجین نیز والدین 
باآرامشرشدکنند.والدینبایدمراقبباشندتابهاستقاللخانوادة بهتدریجو
فرزندشانآسیبنزنند.درتصمیمگیریهایفرزندخودباهمسرشدخالتنکنند.
نسبتبهشغل،تحصیالتوامکاناتزندگیدامادیاعروسخودایرادنگیرندو
بهشدتازتوهینبهعروسیادامادبپرهیزند.اگرخانوادةخودیاهمسرتانبرای
رفعمشکالتزندگیشماکاریکردند،ازآنهاصمیمانهتشکرولطفآنهارابا

محبتجبرانکنید.
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زمانیکهپدریامادرشمادرموردزندگیخصوصیتانتوصیهایدارند،بهآنها-5
ابرازکنیدکهدرآنزمینهباهمسرمشورتوسپساقداممیکنید.بهاینترتیبپدر
ومادرشمامتوجهخواهندشدکهبازوجیباحریمهایمستحکمروبهروهستندو

دخالتهاینارواراکاهشمیدهند.
باهمسرخودصمیمانهوباخانوادةهمسروخانوادةخودمحترمانهرفتارکنید.-6
بایکمحبتصمیمانۀسادهبهپدرهمسریامادراو)مانندخریدنانوقتیبه-7

خانۀآنهامیرویدیا...(روابطراعمیقوصمیمیکنید.
اینمهمانیهانشانۀ-8 ازخانوادةهمسرتاندعوتکنید. بار هرچندوقتیک

احتراموصمیمیتاست.عالوهبرآنهرچندوقتیکباربههمراههمسربهدیدن
والدینخودوهمسرتانبرویدتانیازشمابهدیدارباوالدینبرطرفشودوآنها
نیزازدیدارفرزندشانمسرورشوند.البتهبرایارتباطباخانوادةخودوهمسرتان
برنامهریزیداشتهباشید.زمانرفتوآمدهاومقدارحضورنزدآنهارابهگونهای
و برنامههایشخصی به وهم روابطصمیمانهحفظشود کنیدکههم تنظیم

خانوادگیشماآسیبنرسد.
هنگامنیازخانوادةخودیاهمسرتانبهکمکآنهابشتابید؛تااگرزمانیتوقع-9

حضورشماراداشتندوهریکازشمااینحضوررامصلحتندانستید،دلگیرنشوند
ورفتارشماراتکبرویابدخلقیبهشمارنیاورند.

کمکبهخانوادةهمسردرمشکالت،نشانۀصمیمیتاستونزدخداوندهم-10
اجروثوابدارد.درضمنآنهانیزهنگاممشکالتبهکمکشماخواهندشتافت.

بهعالوه،همسرتاننیزیادمیگیردتادرسختیهابهخانوادةشمارسیدگیکند.
درموردحدومرزارتباطباخانوادهها،بایکدیگرصحبتوتوافقکنیدوبراساس-11

توافقاتخودعملکنید.
اگرهریکازشماباخانوادةخودیاهمسرتاناختالفاتجدیاعتقادیومذهبی-12

دارید،بکوشیدرفتوآمدهارابهگونهایتنظیمکنیدکهروابطصمیمیحفظشود
ودرضمنبهواجباتصدمهواردنشود)برایمثالاگراهلروزهنیستند،پساز
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افطاربهمنزلآنهابروید.(بهعالوه،درموضوعاتمورداختالفباآنهااطالعات
کافیبهدستآوریدودرمواقعلزومباآنهابحثوگفتوگویدوستانهداشتهباشید
تاآنهامتقاعدشوندیاحداقلبپذیرندکهدرحضورشمااختالفاتاعتقادیخودرا
کمتربروزدهند.نکتۀمهمآناستکهدرصورتداشتنفرزند،بایدحضورفرزندان

رادرجمعآنهاکنترلکنید.
پشتسرخانوادةهمسربدگویینکنید.اینکارغیبتوحراماست.درضمناز-13

آنجاکههمسرتانخانوادهاشرادوستدارد،اگرازخانوادةاوبدگوییکنید،میان
شماکدورتایجادمیشود.

تاحدامکاناسرارزندگیخودوهمسرتانرانزدخانوادةخودیاهمسرتان-14
بازگونکنید.آنهاشمارادوستدارندوممکناستنگرانیهایایشانسببمداخلۀ

نامناسبدرزندگیشماشود.
زنیامردبایدمراقبباشنداگرخانوادةآنهابههمسرشانتوهینیکرد،حتمًا-15

ضمناحترامبهخانوادةخود،ازهمسرخوددفاعکنند،تاهمسر،زنیاشوهرخود
راهمراهودرکنارخویشبیابد،نهدرکناردیگرانوعلیهخود.

اگرهریکاززوجینبهخانوادةخودوابستگیزیاددارد،اینوابستگیراتعدیل-16
کند،زیرادرغیراینصورتتوقعخانوادةخودراافزایشمیدهد؛اینامراستقالل
زوجینراازبینخواهدبردودراینصورتزوجیناحساسکفایتنخواهندکرد؛
عالوهبرآنهمسرفرداوقاتخودرابادوستانیاهمکارانسپریخواهدکردو
روابطعاطفیهمسرانضعیفخواهدشد.اگرهمسرشمازیادهازحدبهخانوادهاش

وابستهاست:
yرابطۀعاطفیخودراباهمسرتانتقویتکنید؛
yدرموردارتباطاوباخانوادهاشحساسیتنشانندهید،زیرااحساسمیکندقرار

استبیناووعزیزانشفاصلهایجادشودوناخودآگاهبهآنهانزدیکترمیشود.
yعللوابستگیاوراکشفکنید؛میتوانازطریقمطالعهوهمچنینمددجویی

ازمشاوریداناوامین،راهکارمناسبیبرایتعدیلوابستگیهمسربهدستآورد.
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رابطۀ بودن بهعلتضعیف بهخانوادهاشگاهی زیادهمسرتان وابستگی دلیل
عاطفیشمابااو،توقعبیشازحدخانوادهاش،حضورکمرنگشمادرخانهو
دلتنگیاووعدماعتمادبهنفسنداشتنهمسرتانباشدکهموجباتکاءبیشاز
حداوبهخانوادهاششدهاست.بههرحالمتناسبباعلتوابستگیراهکارمناسبی

اتخاذکنید.
اگرزنیامردازخانوادةخوددلگیرشدهاست،نزدهمسرشازآنهابدگویی-17

نکند،چوننگاههمسردرموردخانوادةویمنفیخواهدشد.

5- موازین و مهارت های اخالقی در اقتصاد خانواده

5-1- ارزش تأمین معاش خانواده
امام صادق )ع( فرمودند: »کسی  که  برای  روزی  حالل  خانواده اش  تالش  کند، مانند 

کسی  است  که  در راه  خدا جهاد کرده  است «.1

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »کسی که در طلب روزی حالل باشد تا دسِت خود را در 

مقابل مردم دراز نکند و در راه روزی خانوادة خود تالش کند و بر همسایه اش مهربانی 

کند، خداوند را در قیامت با چهره ای که همچون ماه شب چهارده می درخشد، مالقات 
می کند«. 2

5-2- برنامه ریزی اقتصاد خانواده
دربرنامهریزیصحیحاقتصادخانوادهبایدبهنکاتذیلتوجهشود:

-شغلبایدشرافتمندانهومالحاصلازآنحاللباشد،زیرامالحرامبرکترا
درزندگیازبینخواهدبردوتأثیرنامطلوبدرفرزندانخواهدگذاشت.

1-»الْکاُدّ َعَلى ِعیالِِه ِمن َحالٍل، کالُْمَجاِهِد فِى َسبِیِل اهلل«؛مجلسی،همان:ج100،ص103.
فا َعلى جاِرهِ لَِقى اهلل َو َوْجُهُه کالَْقَمِر لَیَلَة  نیا َحالاًل اِستِعفافا َعِن الَمسَألَِة و َسعیا َعلى َعیالِه َو تََعُطّ 2-»َمن َطَلَب الُدّ

الْبَْدرِ«؛نوری،همان:ج13،ص17.
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امام صادق )ع( فرمودند: »اثر درآمد حرام در نسل آشکار می شود«.1

-درآمدثابتوغیرثابتخانوادهرامعینکنید.
-مواردمصرفخانوادهرامشخصکنید.معمواًلمخارجخانوادهعبارتانداز:غذا،
پوشاک،خریدیااجارةمسکنوتعمیرات،هزینۀمنابعانرژیمانندآب،برق،گاز،تلفن،
مخارجمربوطبهرفتوآمد،بهداشتودرمان،خریدلوازممنزلوتعمیر،خریدلوازم
مربوطبهشغل،هزینۀتحصیل،اقساطوام،هزینۀآرایشوعطر،تفریحومسافرت،

میهمانیوحقوقواجبالهیمانندخمس،زکاتفطرهو....
-بودجهبندیخانوادهرامتناسببادرآمدهاوهزینههایآنانجامدهید.برای

دستیابیبهاینامر،راهکارهایزیرپیشنهادمیشود:
y.تمامدرآمدهاوهزینههاباجزئیات،مشخصشود
yهرپولیدرزمینۀمخصوصبهآنهزینهشود؛برایمثالپولاجارةخانهراصرف

امردیگرینکنید.
yهزینۀهرچیزبههمانمیزانکهمشخصشده،مصرفشود؛برایمثالاگربرای

مسافرتمبلغخاصیپیشبینیشدهبیشترازآنهزینهنکنید.
yدربودجهبندیبهنیازهایضروریآیندهنیزتوجهکنید؛برایمثالبرایخرید

مسکننیازبهپساندازاست،بیماریاحتمالییاتعمیراتغیرمنتظرهساختمانیا
اتومبیلنیازبهاختصاصبودجهدارد.آیندهنگریایجابمیکند،انسانبرایتأمین

آسایشخوددرصورتامکانبخشیازدرآمدشراپساندازکند.
y.باروشکاهشهزینههایخانوادهآشناشوید
yدرآمدهاوهزینههارابهصورتروزانه،هفتگی،ماهیانهوساالنهیادداشتکنید

تامیزاندرآمدوهزینهمشخصشود؛بهاینترتیبامکانمدیریتخردمندانۀآنها
وپیشبینیدرستوبرنامهریزیبهترهزینههایخانوادهدرآیندهفراهممیشود.

yبرایکسبدرآمدبیشترکوششکنیدوازامکاناتموجودغفلتنکنید؛برای
مثالمیتوانمراسمعقدوعروسیراسادهبرگزارکنیدوپولآنراسرمایهای

يَِّة؛کلینی،1411ق:ج5،ص125. ِرّ 1-َکْسُب الَْحَراِم يَبِیُن فِى الُذّ
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برنامهریزی عروسی هدایای مصرف برای همچنین دهید. قرار زندگی برای
آبرومندانه، براییکشغل مناسبی میتواندسرمایۀ هدایا این مجموعۀ کنید.
سرمایهگذاریبرایگرفتنواممسکنیاخودرووخریداوراقسهامشرکتها
)البتهبااستفادهازنظراتمشاورمتخصصودلسوز(باشد.همچنینبرایکسب
درآمدبیشترمیتوانیدساعاتکارراافزایشدهیدیادرکنارشغلتماموقت،شغل
دومپارهوقتانتخابکنیدو....زنانهممیتوانندبخشیازطالوجواهراتخود

رابرایاستفادهنگهدارندومابقیراسرمایهگذاریکنند.
-برایتأمینلوازمزندگیتاحدامکانازتولیداتباکیفیتایرانیاستفادهکنیدتا
جوانانیچونشمابتوانندبهشغلخودادامهدهند.بامصرفکاالیخارجیزمینهساز

بیکاریجوانایرانینشوید.

5-3- مسائل مربوط به اشتغال

الف- اشتغال مردان
-ازآنجاکهتأمیندرآمدخانوادهبهعهدةمرداناست،ازآغازجوانیبامهارتهای

الزمدرکسبدرآمدآشناشوید.
-بهذوقورغبتواستعدادهایذهنیوبدنیخوددرانتخابشغلتوجهکنید.

-سعیکنیدنگرانیهاوافکارمنفیمربوطبهمحیطکاررابهخانهمنتقلنکنید.
خانهمحلآرامشهمۀاعضایخانوادهاست.

-دقتکنیداشتغالشمابهمسئولیتهایهمسریوپدریونیزارتباطاتجنسی
فرزندانتان و بههمسر را ازشبانهروز اوقاتی نزند. آسیب باهمسرتان صمیمانه
اختصاصدهید.اگربیشازاندازهبهکارمشغولباشید،روحیۀآنهاسردوبینشاط
خواهدشدونیزممکناستخصلتزشتحرصوطمعدروجودشمارشدکند.
-درمحیطکار،مراقبروابطخودبانامحرمباشیدتاموجبغیرتورزیهمسرتان

نشود.
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-همسرخودرادرجریانمیزاندرآمدخودبگذاریدودرموردمصرفآنبایکدیگر
همفکریکنیدوبرایمصارفهرماهباهمبرنامهریزیداشتهباشید؛بدینسان
همسرتانباشماهمدلیمیکندوتوقعاتخودومصرفخانوادهرابادرآمدشما

تنظیمخواهدکرد.
-اگردرزندگیباشکستمالییاتنگدستیمواجهشدید،همسرخودرادرجریان
جزئیاتمشکلخودقرارندهید؛اوپریشانخاطرخواهدشد.مشکلرابهصورت

کلیبهاوبگوییدتادرمدیریتمصرفخانوادهدقیقتروواقعبینانهتررفتارکند.
برخینکاتیکهزناندرارتباطباشغلهمسرخودبایدرعایتکنندعبارتاستاز:
امام صادق )ع( فرمودند: »بهترین زنان شما زنی است که بویی خوش و دست پختی 

خوب داشته باشد. هنگامی که خرج می کند، بجا خرج کند و هنگامی که خرج نمی کند بجا 

از خرج کردن خودداری ورزد . چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست و کارگزار خدا نه 
ناامید می شود و نه پشیمان«.       1

-باشغلهمسرخویشسازگاریداشتهباشید،زیرا:
مرداننیازدارندتاهمسرشاندرامورمربوطبهمدیریتخانوادهباآنهاهمراهی
کند؛برایمثالزنبایدهنگامشروعفعالیتیاشغلجدیدشوهر،مشوقاوباشدنه

کسیکهمرتبتذکردهدوسؤالکند.
اگرباشغلهمسرخودسازگارینداشتهباشید،چهبسامواردزیراتفاقافتد:

yممکناست،همسرتانبهدلیلعالقۀبهشماونظراتتانآنکارراترککندو
دیگرشغلیبهدستنیاورد.آنگاهخانوادةشمابرایتأمینمخارجخودبامشکل

مواجهشود.
yممکناستهمسرتانبهدلیلشکایتهایشما،بهمشاغلغیرمشروعرویآورد

تاتوقعاتمالیشمارابرآوردهکند؛آنگاهشماوفرزندانتانباخوردنمالحرامدر
دنیاوآخرتتباهخواهیدشد.

بِیِخ الَّتِى إَِذا أَنَْفَقْت أَنَْفَقْت بَِمْعُروٍف َوِ َذا أَْمَسکْت أَْمَسکْت بَِمْعُروٍف فَتِْلک َعاِمٌل  یبَُة الَطّ يِح الَطّ یبَُة الِرّ 1-»َخیُر نَِسائِکُم الَطّ
اِل اهللِ َو َعاِمُل اهللِ اَليِخیُب َو اَليْنَدمُ«؛مجلسی،همان:ج103،ص228. ِمْن ُعَمّ
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yموقعیت یا دارد بیشتری درآمد که آورد روی کاری به استهمسرتان ممکن
اجتماعیآنبهتراست،امادرتخصصاونیست،درنتیجهباشکستمواجهخواهد

شد.
-اگرهمسرتانمجبوراستشبهاسرکارباشدیابرایشغلخویشبهسفر
طوالنیبرودیاشغلاوسببآلودگیلباسشمیشودیابرخیشغلاوراکمارزش
میبینند،بااوسازگاروهمراهباشید.روشناستشوهرشمابیشازشماآزردهمیشود،
امابهدلیلمحبتیکهبهشماداردوبرایرفاهخانواده،مشکالتشغلیخودراتحمل
میکند.انصافنیستشمابامشکالتشغلیاوسازگارینداشتهباشید.ازاینکهاو

برایخانوادهاشتالشمیکند،نزددیگرانتعریفکنید.
ب- اشتغال زنان

اگردرآمدشوهرتانکماست،زیادنگراننباشید،باحمایتمعنویاومیتوانید
اشتیاقشرابرایکاربیشترافزایشدهید؛عالوهبرآنمیتوانیدبامدیریتدرمصرف
برکتدرآمدشوهررابیشترکنید.برخیاززنانبانگرانیازسطحپاییندرآمدشوهربه
اشتغالبیشازحدرویمیآورند.درنتیجههمخودرافرسودهوهمشوهروفرزندان
راازنعمتهمسرومادریبانشاطکهدرآرامشخانوادهمؤثراست،محروممیکنند.
مردانازآغاززندگیآمادگیپذیرشمسئولیتهایخانوادهرادارند،زناننیز
نقشبیبدیلیدرایجادآرامش،نشاطومحبتدرخانهرادارند.بنابراینمراقبباشید

بهایننقشهاآسیبنرسد.
ازدورکاری،مشاغل- تعادلمیانمسئولیتهایخانوادگیواشتغال، برایحفظ

پارهوقتونیمهوقتیامشاغلخانگیاستقبالکنید.
ازاوقاتمشترکباهمسرباکیفیتتراستفادهکنید.-
مواقعیکهکارشمادرمنزلزیاداست،صمیمانهازهمسرتانکمکبخواهید؛توقع-

نداشتهباشیداومانندزنان،خانهداریکند.خانهداریباروحیاتزنانهسازگارتراست.او
درنهایتکمیکمکخواهدکرد.اجازهدهیددرهرکاریکهمایلاستبهشماکمک
کندوازاوبهخاطرکمکهایشتشکرکنیدتاانگیزةاوبرایکمکبهشمابیشترشود.
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مرداندرخانوادهبهاقتدارنیازدارند.ایناقتدارمردانهبهآنهاکمکمیکندتادر-
َجاُل  فرازونشیبزندگیتکیهگاهزنوفرزندانشانباشند.خداوندفرمودهاست: »الرِّ
اُموَن َعَلی النَِّساء«؛1لذادرصورتیکهشاغلهستیدودرآمدمستقلدارید،به َقوَّ

اقتدارشوهرتانآسیبنزنید.
برخینکاتیکهمرداندرارتباطباشغلهمسرخودبایدرعایتکنندعبارت

استاز:
هیچمردینبایدهمسرخودرابهکارمجبورکند.تأمینمخارجزندگیوظیفۀ
زننیست،امااگراوداوطلبانهمشغولبهکاریشود،مردخانوادهبایدنکاتزیررادر

نظرداشتهباشد:
-ازاینکهزنشمادرتأمینمخارجزندگیکمکمیکند،ازاوتشکرکنید.

-بهاوکمککنیدتادرمحیطمناسبیاشتغالیابد؛محیطیکهروابطمردانو
زنانمناسبشأنانسانیآنهاورعایتحدودالهیباشدوشرایطکاربرایوی
فرسودگیایجادنکند.زناننقشبیشتریبرایایجادنشاطدرخانهدارند،خستگی

زیادزنرافرسودهومحیطخانهراسردوکسلمیکند.
-همانگونهکهاشتغالبیرونازخانهشماراخستهمیکند،همسرتانراهمخسته

میکند؛بنابرایندرامورمنزلبهاوکمککنید.
-ازآنجاکههمسرشمابرایتأمیننیازمندیهایزندگیبهشماکمکمیکند،
شمانیززمانیکهخانه،ماشین،زمینو...میخرید،سعیکنیدبخشیازآنرابه
نامهمسرخودکنیدواورامالکچیزیبگردانیدکهاگرروزیدستتقدیر،عمر
شماراکوتاهترکرد،اومحتاجدیگراننشودوتاآخرعمرباافتخارورضایتاز

همسرخودیادکند.

5-4- مدیریت مصرف

پیامبر اکرم  )ص ( فرمودند: »میانه روی  در مصرف ، نصف  زندگانی  است «.2 

1-نساء:34.
2-»التَّْقِديُر فِى النََّفَقِة نِْصُف الَْعیِش«؛مجلسی،همان:ج101،ص73.
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زنومردبرایمدیریتمصرفدرخانوادهبایدمهارتهاییراکسبکنندوبه
کارببندند.برخیازاینمهارتهابهشرحزیراست:

1-ثروتخانوادهازدوراهتأمینمیشود:ازدیاددرآمدوکمکردنمخارج.بنابراین،
بههمانمیزانکهبرایازدیاددرآمدمشروعتالشمیکنید،برایمصرفبهینه
نیزبایدبرنامهریزیکنید.بهعبارتدیگر،برایثروتمندشدن،بهجایآنکهبکوشید
بیشترینامکاناترادرزندگیخودفراهمکنید،بکوشیدازامکاناتموجودبیشترین

بهرهراببرید.
عالوهبرآن،توجهداشتهباشیدکهرفاهباتجملتفاوتدارد.برایرسیدنبهرفاه
درزندگیکوششکنید،اماباتجملگرایی،اضطرابرابرزندگیخودمسلطنکنید.
2-درمصرفزیادهروینکنیدوباراههایصرفهجوییدرمصرفغذا،پوشاک،
آب،گاز،برقو...آشناشویدوشیوةصحیحمصرفدرخانوادهرافراگیرید؛ازآنجا
کهزنانمدیریتاصلیمصرفخوراکوپوشاکخانواررابرعهدهدارند،الزماست

درمواردذیل،توجهبیشتریداشتهباشند:
yدر مصرف خوراک:درمصرفغذادرمیهمانیهااسرافنکنید؛سفرههایرنگین

باعثتحمیلبودجهبهخانوادهمیشودوکمکمشماوفامیلراازمیهمانیدادن
منصرفمیکند.درنتیجهازنعمتدیدوبازدیدهایفامیلیمحروممیشوید.

هزینۀغذارابیهودهافزایشندهید،گاهییکشامسادةخانگیکهبرایتهیهاش
باهموقتگذاشتهاید،میتواندبسیارتحسینبرانگیزترازصرفشامدریکرستوران

باشد.
yدر مصرف پوشاک:درحفظونگهداریپوشاکدقتکنیدوبایادگیریهنرخیاطی

واصالحوتعمیرلباسها،ازپوشاکخوددرمدتزمانبیشتریاستفادهکنید.
3-بیشترپسرانجواندرآغاززندگیمشترکمنزلیرااجارهمیکنند.اینامرسبب
استقاللزوججوانشدهوبهمدیریتشایستۀروابطباخانوادةدختروپسرکمک
میکند؛هرچندسببفشاراقتصادیبرشوهرمیشودوبخشیازدرآمداوبهاین
امراختصاصمییابد؛بدونآنکهدرنهایتصاحبمسکنمستقلیشوند.عالوهبر
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آن،تغییردائمیمنزلپسازپایانیافتنمدتاجارهسبباذیتآنهانیزخواهدشد.
بههررویالزماست،پسرانپسازمدتیازآغاززندگیمشترکبهفکرخرید
مسکنمستقلولوبسیارکوچکودرمناطقارزانقیمتباشند.دراینرابطهمیتوان
ازحمایتهایدولتی)واممسکن،پیشفروشتعاونیهاو...(ویاحمایتخانواده

)کمکمالیپدرشوهریازنبهصورتبالعوضیاقرض(استفادهکرد.
اوقاتفراغتاختصاصدهید؛مانند از بهینه استفادة به را ازدرآمد 4-بخشی
مهمانیسادهوکمخرجیامسافرتوتفریحباهزینۀاندک؛توجهداشتهباشیدکه
کاربدونتفریحانسانراخستهمیکندوتفریحبدونکار،انسانراتنبلبارمیآورد.

6- موازین و مهارت های اخالقی در ایمن سازی خانواده

پیامبر اکرم )ص ( فرمودند: »کسی  که  میان زن  و شوهری  جدایی  اندازد، غضب  و 

لعنت  خدا در دنیا و آخرت  شامل  حال  او می شود و سزاوار است  که  خداوند او را در آتش  

بزرگ )در جهنم( اندازد و هرکه  قدمی  در ایجاد اختالف  میان زن  و شوهری  بردارد، هرچند 

موجب جدایی  آنها نشود، خشم  خدا و لعنت  او در دنیا و آخرت  نصیب  او می شود و خداوند 

با نظر رحمت  به  او نمی نگرد... و هرکه  قدمی  برای اصالح  رابطة  میان زن  و شوهری  بردارد، 

برای  هر قدمی  که  برمی دارد، یا سخنی  که  می گوید، ثواب  یک  سال  عبادت  که  شب ها به  

نماز و روزها به  روزه  بگذرد، به  او عطا می کند«.1 

آمارنشانمیدهدکهبیشترینطالقهادریکیدوسالاولزندگیمشترک
اتفاقمیافتد.زوجهاییکهمهارتحلمسائلزندگیرافرامیگیرندوسازگاریبا
همسرمحبوبخودراپیشهمیکنند،باتوانمندیجادةپیشرویزندگیمشترک
راصافمیکنندوتاپایانعمرازلذتاینزندگیبهرهمندمیشوند.بنابراین،برای

برخوردبامشکالتزندگیخانوادگیرعایتاصولیچندرافراگیرید:

نْیا َو االِخَرِة َو کاَن َحّقًا َعَلى اهللِ تََعالَى  1-»... َمْن َعِمَل فِى فُْرقٍَة بَیَن اْمَرأٍَة َو َزْوِجَها، کاَن َعَلیِه َغَضُب اهللِ َو لَْعنَتُُه فِى الُدّ
نْیا َو  َوَجَلّ  َو لَْعنَتِِه فِى الُدّ ْق کاَن فِى َسَخِط اهللِ َعَزّ أَْن يْرَضَخُه بَِألِْف َصْخَرٍة ِمْن نَاٍر َو َمْن َمَشى فِى فََساِد َما بَینَُهَما َو لَْم يَفِرّ
َم اهللُ النََّظَر إِلَى َوْجِهه... َو َمْن َمَشى فِى إِْصاَلٍح بَیَن اْمَرأٍَة َو َزْوِجَها ... کاَن لَُه بِکِلّ ُخْطَوٍة يْخُطوَها َو کلَِمٍة  اآْلِخَرِة َو َحَرّ

تَکَلَّم بَِها فِى َذلِک ِعبَاَدَة َسنٍَة قِیاٍم لَیُلَها َو ِصیاَم نََهاِرَها ...«؛مجلسی،همان:ج73،ص368و369.
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6-1- تصحیح باورها 

برایبرخوردصحیحبامشکالتزندگی،برخیازباورهایغلطخودراتصحیحو
باورهایصحیحراجایگزینآنکنید.ازجمله:

الف- محل آزمایش  بودن دنیا
خداوندفرمودهاست:»لَقد َخلقنا ااِلنساَن فی کبد«؛1 »ما انسان را در سختی ها خلق 

کردیم«.البتهاینسختیهاسببرشدوکمالانسانخواهدشد.

دنیامحلآزمایشاتگوناگونالهیاست؛گاهیآزمایشالهی،مشکالتزندگی
خانوادگیاست؛بنابراین،بایدکوشیدتاازامتحانالهیسرافرازبیرونآمد.

ب- جنبة مثبت مشکالت
یکیازراههایمدیریتدشواریهایزندگی،دیدنجنبۀمثبتمشکالتاست.
سختیها،انسانهایبزرگرامتعالیوانسانهایکوچکرامتالشیمیکنند؛این
کالمحضرتعلی)ع(رابهیادداشتهباشید:»بدانید که درخت های بیابانی، چوبشان 
و  ضعیف  است  فراهم  غذایشان  و  آب  همواره  که  باغ  درخت های  اما  است،  محکم تر 

کم دوام اند«.2

ج- عمومی  بودن مشکالت
گاهیاوقاتمافقطخوشیهایزندگیدیگرانوناخوشیهایزندگیخودرا
میبینیم؛درحالیکهمشکالتدرزندگیهمۀمردموجوددارد.زنومردبایدتوجه
داشتهباشندکهبسیاریافرادباسختیهاییدشوارترازمشکلآنهادستوپنجهنرم
کردهاند؛بنابراین،مشکلخودرابزرگنبینند.حکیمیمیگفت:»غصۀنداشتنکفش
رامیخوردم،تااینکهبهکسیبرخوردکردمکهاصاًلپانداشت«ودیگریمیگفت:
»همیشهشکرگزارباش،شایدبدترینشرایطزندگیتوبرایدیگرانیکآرزوباشد«.

1-بلد:4.
َواتَِع الَْخِضَرَة أََرقُّ ُجُلوداً َو النَّابِتَاِت الِْعْذيََة أَْقَوی َوقُوداً َو أَبَْطُأ ُخُموداً؛ يََّة أَْصَلُب ُعوداً َو الرَّ َجَرَة الْبَرِّ 2- أاََل َو إِنَّ الشَّ

ابنابیالحدید،ج16،ص289.
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د- موقت  بودن مشکالت
اینکالمحضرتعلی)ع(رابهیادداشتهباشید: »دشواری ها پایانی دارد«.1در
بدترینروزها،هرگزناامیدنشویدوبدانیدکههمیشهزیباترینبارانازسیاهترینابر
میبارد.تجربۀزندگیونیزاطرافیاننشانمیدهدکهسختیهایفراوانیآمدهاندو
رفتهاند؛لذااطمینانداشتهباشیدکهایندشوارینیزباقینخواهدماند.حضرتعلی
)ع(فرمودند:»انسانصبوربدونظفروپیروزینخواهدبود،گرچهدیربهدستآید«.2
اینآیۀالهیرانیزهرگزفراموشنکنید:»ِإَنّ َمَع الُْعْسِر ُیْسًرا«؛3»با دشواری ها آسانی 

و راحتی است«.

6-2-کسب آگاهی در مورد حل مسائل زندگی

افرادتوانمنددشواریهایزندگیرامسئلهمیدانندکهبایدآنراحلکردوبه
حلمسائلزندگیافتخارمیکنند.برایدستیابیبهراهحلمشکالتزندگیبایدموارد

زیررادرنظرداشتهباشند:
الف- امام صادق )ع( فرمودند: »شخِص دین دار می اندیشد و در نتیجه، آرامش وجود 

او را فرامی گیرد...«.4باعنایتبهاینروایتنبایدهنگامبروزمشکلدرزندگیشتاب

کنید.بایددرمحیطیآرامآنرابررسیوعلتبروزآنراکشفکنید.برایناساس
علتهایگوناگونیراکهحدسمیزنید،بنویسیدوطرحخودرابرایاصالحمشکل
یادداشتکنید.اگرچیزیبهذهنتاننمیرسد،بافردیخردمندوامینمشورتکنید.
ب-کتابهایمناسبیکهدرموضوعگرفتاریشمانوشتهشدهمطالعهکنید.اگر

طرحمناسبیبرایرفعمشکلخودپیداکردید،برایرسیدنبههدف،زمانبندی
واقعبینانهداشتهباشید.صبروتدبیرداشتهباشیدتامتناسببازمانپیشبینیشده

پیشبروید.

1- »... اّن للمحن غايات ...«؛ طوسی، 1411ق:ص136،ح33.
َماُن«؛شریفالرضی،1414ق:حکمت153. َفَر َو إِْن َطاَل بِِه الَزّ بُوُر الَظّ 2-»اَل يَْعَدُم الَصّ

3-انشراح:6.
ِکینَُة؛مفید،52:1393. َر فََعَلْتُه السَّ يِن فَکَّ 4-انَّ َصاِحَب الدِّ
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وکمک راهنمایی نیازمند خانوادگیخود زندگی برایحلمشکالت اگر ج-

هستید،بهمشاورامین،آگاهودلسوزمراجعهکنید.میتوانیدآنبخشازاسرارزندگی
خانوادگیراکهالزماست،برایاومطرحکنیدتاشماراراهنماییکند.ازاوبخواهید
حافظاسرارتانباشد.اگربهمشاورمراجعهمیکنید،بهیادداشتهباشیدمشاورخوب

کسیاستکهویژگیهایزیرراداشتهباشد:
دانشالزم؛-
تجربۀالزم؛-
تدین؛-
آشناییبافرهنگوسالیقمخاطبانخود؛-
رازداری؛-
اختصاصفرصتالزمبهمشاوره؛-

د: هنگامیکهمشکالتزندگیشمارااندوهگینمیکند،غصۀخودرابادرددلکردن

بافردیامینوخردمندکاهشدهیدواگراحساسمیکنیدبیانمشکالتبهمصلحت
شمایاخانوادهتاننیست،باخدایخوددرددلکنید.بهیقیناوشنوندةخوبیاست.پساز
خواندنیکدعاآرامشخواهیدیافت،میتوانیدغصههایخودرابررویکاغذبنویسید،تا

فشارهایروحیخودراتخلیهکنیدوپسازمدتیکاغذهاراپارهکردهدوربریزید.
هـ - مهارتحلمسئلهرابهدستآورید.دربخشمشاورهوروانشناسیاین

مجموعه،اینمهارتبرایشمازوجهایگرامیشرحدادهشدهاست.

6-3- حفظ حریم خانواده 

یکیازمواردبسیارمهمیکهزنوشوهربایدرعایتکنندایناستکهحرمت
حریمخانهراهموارهحفظکنندواسرارزندگیخانوادگیرانزددیگرانفاشنسازند،
حتیاگرپدریامادرشانباشد. امام صادق )ع( فرمودند: »راز تو مانند خون تو است؛ پس 

نباید در رگ های غیر تو جریان یابد«.1

ک  ِمنْ  َدِمک  فاََل يْجِرينَّ ِمْن َغیِر أَْوَداِجک«؛مجلسی،همان:ج75،ص71. 1-»ِسرُّ
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هموارهبهیادداشتهباشیدکهگلهازمشکالتجزئینزدپدرومادرمشکلرا
حلنمیکند؛ممکناست،شماپسازچندروزدعوارافراموشکنیدیامشکالت
حلشوند،اماتصویریکهدرذهنخانوادهایجادکردهاید،پاکنخواهدشد.عیبهای
پنهانهمسر،وضعیتاقتصادیخانواده)چهثروتوچهفقر(،اختالفاتزناشویی،
رازهای فرزندانهمگی روانی و ومشکالتروحی مشکالتخویشاوندانهمسر
خانوادگیهستندکهنبایدبازگوشوند،مگرآنکهبامشاوریخردمندوامین،باهدف

رفعمشکالتدرمیانگذاردهشوند.

6-4- پرهیز از رفتارهای مخرب

برخیازویژگیهادرایجادبحراندرخانوادهبسیارمؤثرند،پستامیتوانیدازآنها
دوریکنید.برخیازاینویژگیهاعبارتانداز:

الف- ندیدن عیوب خود و دیدن عیوب دیگران
بکوشیدتاعیبجونباشیدوعیبهارانگویید.هموارهبدانیدکهاگرهمسرتان
عیوبیدارد،شماهمعیبهاییدارید،همینطوراگربستگاِنهمسرتانعیبهایی

دارند،بستگانشماهماشکاالتیدارند.
ب- سرزنش مکرر همسر

هموارهبهیادداشتهباشیدکهازسرزنشکردنهمسرتانبپرهیزید؛
yسرزنشکردنفردبهمعنایازبینبردناعتمادبهنفساوست،همسرخودرا

سرزنشنکنید،زیرااوبرایاصالحرفتارخودبهاعتمادبهنفسنیازدارد.
y امام صادق )ع( فرمودند: »کسی که مؤمنی را به خاطر چیزی سرزنش کند، از دنیا 

خداوند اینکه از باشید برحذر پس مبتال شود«.1 آن  به  آنکه خود  مگر  نمی رود 

عیبهایشمارابرایمردمآشکارکندوشماراموردسرزنشدیگرانقراردهد.
y سرزنشهمسرباعثلجبازیاومیشود. حضرت علی )ع( فرمودند: »زیاده روی

1-»َمن َعیََّر ُمؤِمنا بَِذنٍب لَم يَُمت َحتّى يَرَکبَه«؛کلینی،همان:ج2،ص356.
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در سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور می سازد«.1دراینحالت،اشتباهاتباجسارت

بیشتریادامهخواهدیافت.
yسرزنشزیاد،محبتوعالقۀهمسرراازبینمیبرد.اوباخودخواهدگفت:»اگر

همسرممرادوستمیداشت،عیوبمرانمیدیدویااگرمیدیدبرزباننمیآورد
ویااگرمیگفتباکالمیمهرآمیزوتذکریدوستانهآنهمفقطیکیدوبار

بیانمیکرد«.
ج- منت گذاشتن 

ْمَنا بَِنی آَدَم«2وبههمهیادآوریمیکندکهانسانها خداوندمیفرماید: »َو لََقْد َکرَّ
کرامتذاتیدارند.فراموشنکنیدکههیچانسانیتحقیرراتحملنمیکند.

6-5- کسب مهارت های اصالح رفتار خود یا همسر

الف- مهارت های اصالح رفتار خود 
1.اگررفتاراشتباهیازشماسرزدوهمسرتانراناراحتکرد:

yتبعاترفتارآزاردهندةخودرابپذیرید؛
yعذرخواهیکنیدوبکوشیدتاجبرانکنید؛
y،بپذیریدکهممکناستمدتیطولبکشدتاهمسرتانشماراببخشد.بنابراین

صبورباشیدوتوقعنداشتهباشیدکهاوبهسرعتموضوعرافراموشکند.
yخودراپسازرفتارهایمنفیتنبیهکنید؛برایمثالاگرباهمسرخودتندخویی

کردهاید؛بادادنصدقهایبهفقیرخودراتنبیهکنید.
2. برتغییراتمثبتمداومتداشتهباشیدوصبرکنیدتاچنینتغییراتیدروجودتانو
درفضایخانوادهتثبیتشود.بهاینترتیبرفتارمناسبعادتشمامیشودوهمسر

وفرزنداننیزدرموردرفتارجدیدشماتردیدنخواهندکرد.

1-»ااَلِفراُط فِى الَمالَمِة يُشُبّ ناَر اللجاَجِة«؛مجلسی،همان،ج77،ص212؛محمدیریشهری،همان:ج10،
ص251.

2-اسراء:70.
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3. برایآنکهتغییربرایشماسختنباشد،ابتدامدتزمانتغییرراکوتاهتعیینکنید:
»فقطیکماهعصبانیتخودراکنترلخواهمکرد«؛پسازآنمیتوانیدبرایتداوم

تغییرزمانطوالنیتریراتعیینکنید.
ب- مهارت های اصالح رفتار همسر 

اگرهمسرشمااخالقورفتارناپسندیداردوقصداصالحرفتاراوراداریدبهیاد
داشتهباشید:

1-بهاوسختنگیرید؛همۀانسانهاعیوبیدارند.باخودبگوییدکه»گلبیعیب

خداست«.برگهایبرداریدوبنویسیددرهفتهایکهگذشتچهرفتارهایناپسندی
ازشماسرزدهاست.پسدربارةهمسرخودنیززیادسختگیرینکنید.

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »خوشا به حال کسی که آنقدر مشغول کشف و اصالح 

عیوب خویش است که عیوب دیگران را نمی بیند«1.

2- حضرت علی )ع( فرمودند: »شریف ترین اخالق انسان کریم آن است که خود را 
دربارة چیزی که می داند به غفلت بزند«.2

درمواجههبابرخیاشکاالتهمسر،خودرابهتغافلبزنید،اینعملباعثمیشود:
yقبحکارازمیاننرود؛
yآبرویهمسرتانحفظشود؛
yاحتراماوحفظشود؛
yامکاناصالحرفتاردرهمسرتانافزایشیابد؛
yارزشهایاخالقیهمچونگذشتدرشماتقویتشود؛
yزندگیشیرینترشود؛

باتغافل،حیایموجوددرروابطشماوهمسرتانحفظمیشودومانعتکرارخطا
میشود.درغیراینصورتاگرعیوبهمسرتانراآشکارابهاوبگویید،همسرتان

خطایخودراراحتتروآشکارترتکرارخواهدکرد.

1-طوبیلَِمن َمنََعُه َعیبُُه َعن ُعیوِب الُمؤِمنیَن ِمن إخوانِهِ.مجلسی،همان:ج32،ص126.
ا يَْعَلُم«.شریفالرضی،همان:حکمت222. 2-»ِمْن أَْشَرِف أَْعَماِل الَْکِريِم َغْفَلتُُه َعَمّ



ش
م آرا

ق و 
عش         

       

55

3 -ابتداهمۀخوبیهایهمسرخودرایکییکیدربرگهایبنویسید؛اینامرکمک

میکندتادربارةاومنصفانهترقضاوتکنید.
4-سخنخودرابامهربانیآغازکنید.ابتداهمسرخودرابهخاطرویژگیهای

مثبتیکهداردتحسینکنیدوبگوییدخدارابهخاطرازدواجبااوشاکرید.
5-ابتدایصحبت،تأکیدکنیدهدففقطرفعمشکالتزندگیمشترکاستو

ایرادگرفتنازاوموردنظرنیست.
6-ازبهکاربردنعباراتکلیومنفیاجتنابکنید،عباراتیمانند»توهیچوقت«

یا»توهمیشه«؛ایننوععباراتمعمواًل
yدروغاست؛
yدرهمسرمقاومتایجادمیکندوگفتوگویشمابهمجادلهمنجرخواهدشد؛
y.همسرتانرادرامراصالحخوددلسردمیکند

بنابراین،رفتارموردنظررامشخصکنیدوسپسهمانرامطرحکنید.
7-انتقادراواضحوروشنمطرحکنید.توقعنداشتهباشیدهمسرتانباعباراتکلی

یامبهم،خودشاشکالخودرادریابد.اگرچنینچیزیممکنبودتاکنونخودش
متوجهاشتباهاتششدهبود.

8-هنگامانتقاد،بهمسائلپیشینماننداینکه»هفتۀپیشدیربهمنزلآمدی«،

»تلفنهمنزدی«،»چندروزقبلهمدرکارهایمنزلکمکنکردی«کاری
نداشتهباشید.همسرتاننمیتواندهمۀانتقاداتخودرادرمدتزمانکوتاهدریافت

کند.فقطبهموضوعیکههماکنونوجوددارد،بپردازید.
9-هنگامانتقادبههمسر،بااودرمشکالتهمدردیکنید.بگذاریدهمسرتان

بفهمدکهاورادرکمیکنیدوبهدلیلعالقهایکهبهاوداریدازاوانتقادمیکنید.
فراموشنشودمرداندرجامعهبامشکالتزیادیمواجهمیشوندوزناننیزدر
خانهبهدلیلیکنواختیمحیط،کسلوکمحوصلهمیشوند.هردوموقعیت،آستانۀ
تحملفردراپایینمیآورد،هرچندتوجیهیبرایرفتارناپسندنیست.اگرهمسر

همدلیببیند،آمادگیبیشتریبرایدریافتانتقاداتخواهدداشت.
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10-ازهمسرخوددرجمعانتقادنکنید.اگرشخصیتهمسرتاندرجمعآسیبببیند،

تواناوبرایاصالحتضعیفخواهدشد.همچنینچهبساهمسرتانرفتارخودرا
اصالحکند،اماذهنیتدیگراناصالحنخواهدشد.بهیادداشتهباشد،خداونددر
قرآنکریمهمسرانرالباسیکدیگرمعرفیکردهاست،بنابراین،درجمععیوب

همسررابپوشانید.
11-هنگامانتقاد،هرگزهمسرخودرابادیگرانمقایسهنکنید،زیرامقایسهباعث

تحقیرویمیشودورابطۀصمیمیشمابایکدیگرآسیبخواهددید.
12-انتقادازهمسرراتکرارنکنید؛اینعملرابطۀشماراسردخواهدکرد.تذکر

اندکبرایاوکافیاست.درعوضانگیزةاورابرایتغییرتقویتکنیدوبههر
میزانکهتغییرکرد،تحسینکنید.

13-درسخنانخودبهروحیۀزنانهومردانۀهمسرتوجهداشتهباشید.سخنی

نگوییدکهزناحساسکندنزدشوهرشمحبوبنیستیاشوهراحساسکند
تکیهگاههمسرشبهشمارنمیآید.

14-درسخنانخودبگویید:»شایدهممنمقصربودم«واگرتقصیرباشمابود،

اعترافوعذرخواهیکنیدتااوهمآمادةعذرخواهیشود.
آرامش و روانیشود تخلیۀ تا بدهید اظهارنظر و اجازةصحبت بههمسر -15

یابد.حضرت علی )ع( فرمودند: »... نیک گوش  سپردن را بیاموز همان گونه که نیک 
سخن گفتن را می آموزی، سخن هیچ کس را قطع نکن«.1

برای اگر بپذیرید،حتی پایانسخنانعذرخواهیکرد،حتماً در 16- اگرهمسر

صدمینبارباشد.درغیراینصورتدیگرعذرخواهیهمنخواهدکرد.
17- هنگامگذشتازخطایهمسر،درذهنخودخاطراتمرتبطباآنخطارانیز

پاککنید.
بهیادداشتهباشدبابخششهمسر:

1-...َو تََعلَّْم ُحْسَن ااِلْستَِماِع َکَما تََعلَُّم ُحْسَن الَْقْوِل َو اَل تَْقَطْع َعَلى أََحٍد َحِديثَُه.مجلسی،همان:ج1،ص222.
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yهمسرراشرمندهوانگیزةاورابرایاصالحوتقویتخواهیدکرد؛
y.همسرتانشمارافردیفهمیدهومهربانخواهدیافت
yخودرادرمعرضعفووغفرانالهیقرارمیدهید؛

18-فرصتکافیرابههمسرتانبدهیدتاخودراتغییردهد.همۀافرادبرایتغییر

عاداتخودنیازبهزماندارند،اصالحرفتارهمسرتاننیزبهزمانطوالنینیاز
دارد.متناسبباظرفیتاو،باحفظاحترامخودوبااهتمامبرحفظروابطعاطفیو

صمیمیتان،بهاوفرصتدهیدتابهمرورزمانخودرااصالحکند.
19-هنگامیکهانتقاداتدوستانهایبههمسرتانمیکنیدویارفتارخودرانقد

میکنید،متوجهخواهیدشد،چندنکتۀاساسیوجودداردکهبایدبرانجامدادن
آنهامداومتکنید.میتوانیداینمواردرامشخصواولویتبندیکنید.اولویتها
راباخطیزیبادرصفحهایبنویسیدوآنراقانوناساسیخانوادهنامبگذارید.این
صفحهرادرجاییکهجلویدیدگانشماوهمسرتاناست،نصبکنیدتابامشاهدة

مکررآنباآرامشرفتارهااصالحشود.
20-بهیادداشتهباشیدکههیچچیزنبایدبهروابطصمیمیشماوهمسرتانآسیب

برساند،حتیاگرازهمسرتانخطاییسرزده،ضمنتالشبرایاصالحرفتار،اورا
درآغوشگرفته،بگوییدکهدوستشداریدومیکوشیدتاروابطصمیمیشماآسیب
نبیند.معمواًلاینرفتارسببشرمندگیاوهممیشودوانگیزةاورابرایاصالح
رفتارتقویتمیکند.همچنینازسردوبیروحشدنروابطشماجلوگیریمیکند.

6-6- استمداد از خداوند متعال

یکیازراههایداشتنزندگیسالموموفقتوجهدائمیزوجینبهامورمعنویو
استمدادهمیشگیازخداوندمتعالاست.برایحصولبهاینمهمبهایننکاتتوجه

داشتهباشید:
الف- ازدواجروحانیسهطرفدارد:خدا،زنوشوهر.زنوشوهرهموارهخداوندرا

حاضروناظردرروابطمیانخودوهمسرشانببینندوهمسرراامانتخدابهشمارآورند.
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ب- خداونددرقرآنکریممیفرماید:»اْدُعوِني َأْسَتِجْب لَُکْم«؛1 »دعا کنید، اجابت 

می کنم«. درسورهایدیگرمیفرماید:»إَِذا َسأَلَک ِعَباِدی َعِنّی َفإِنِّی َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة 

اِع إَِذا َدَعاِن«؛2»ای پیامبر! هرگاه بندة من از تو دربارة من پرسید، به او بگو من نزدیک  الَدّ

هستم و هرگاه کسی مرا بخواند، دعای او را اجابت خواهم کرد«.همچنینفرمودند:

»ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلی َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلل«؛3 »ای بندگان 
من که گناه و خطا کردید، از رحمت خدا ناامید نشوید«.

هزارانخطا اگر وحتی کنید اعتماد او بهکالم نمیگوید،پس دروغ خداوند
اوکمک از دلیشکسته و گریان باچشمانی نشوید. ناامید او رحمت از کردهاید
بخواهید.اگردردعایخودمداومتداشتهباشید،خواهیددیدکهکمکمیخسختیهاو
دشواریهاذوبخواهدشدوجوانههایامیدازعمقخاکوجودتانسربیرونخواهد

آوردونورلطفخداراخواهیددید.
حضرت علی )ع( خطاب به امام حسن )ع( فرمودند: »فرزندم ! البته همان کسی که 

خزینه های آسمان ها و زمین در دست اوست، از تو خواسته است تا هنگام حاجت، دست 
دعا به سوی او دراز کنی و برعهده گرفته است که دعای تو را مستجاب کند«. 4

ظریفیمیگفت:»همیشهآرزوهایترایکجابنویسویکییکیآنهاراازخدا
بخواه.خدایادشنمیرودکهآنهارابهتوبدهد،اماتویادتمیرودچیزهاییکهاالن

داریآرزوهایدیروزتبودهاست«.

6-7- آشتی پس از قهر

اگرزمانیباهمسرتانقهرکردیدیااوباشماقهرکردمهارتهایزیررابهکار
بندید:

1-غافر:16.
2-بقره:186.
3-زمر:53.

َعاِء َو تَکَفَّل لَک بِاْلَِجابَِة«؛ابنابیالحدید، َماَواِت َو اْلَْرِض قَْد أَِذَن لَک فِى الُدّ 4-»َو اْعَلْم أََنّ الَِّذی بِیِدهِ َخَزائُِن الَسّ
همان،ج16ص86.
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1-برایآشتیباهمسرتانزمینهسازیکنید.از امام حسین )ع( نقل  شده است: 
»چنانچه دو نفر با یکدیگر نزاع و اختالف نمایند و یکي از آن دو نفر، در صلح و آشتي 
پیش قدم شود، همان شخص سبقت گیرنده، جلوتر از دیگري به بهشت وارد مي شود«.1

2-زنیکهشوهرشبااوقهرکردهاست،اگرلباسیزیبابپوشدوباآراستگیو
طنازیدرخانهرفتارکند،باالخرهپسازدوسهروزشوهرشرابهآشتیباخود
وادارخواهدکرد.اگرشوهربهاینآراستگیودلرباییاعتراضکرد،نشاندهندةآن
استکهاوتابمقاومتنداردوزنموفقشدهاست.زنسعیکندبااحترامبهمرد

کمککندتابدوناحساسسرشکستگیبهسویاوبیاید.
3-مردیکههمسرشبااوقهرکردهاست،باابرازمحبتوبیانجمالتعاشقانه
واظهاربیتابیدردوریازاوسرمایرابطهرابهگرماییپرفروغتبدیلخواهدکرد.
نگرانغرورمردانۀخودنباشید.تواضعدرمقابلهمسریکهدوستشداریدیک

ارزشاخالقیاست.
در احوال پیامبر اکرم )ص( نقل شده: »در روابط خود با همسر نرم خوترین مردم و 

بزرگوارترین آنها بود«. 2 

نکته پایانی

امام صادق )ع( فرمودند: »ازدواج کنید و طالق ندهید،  زیرا عرش )الهی( از طالق 

می لرزد«.3 

زندگیفرازونشیبداردوهیچانسانیهمبیکموکاستنیست.همۀانسانها
خوبیهایفراوانوبدیهاییدارند.دربرخوردبانقایصهمسرمانیاکموکاستیهای
زندگی،انتخابطالقزشتترینبرخورداست.طالقامرینابخردانهبهشمارمیآید.
خداهمازطالقنفرتداردواگرزنیامردیبدوندلیلموّجهبهجداییازهمسر

خوداقدامکند،خداازآنهابیزارخواهدبود.پیامدهایمنفیطالق،عبارتانداز:

الَْجنّةِ،فیضکاشانی،همان،ج4، ااْلَخِر، کاَن سابَِقُه إلي  أََحُدُهما ِرَضي  فََطلَِب  بَْینَُهما َکالٌم،  إْثنَْیِن َجري  أيُّما   -1
ص228.

2-»اذا َخاَل بِنَِسائِِه أَلْیُن النَّاِس َو اکِرْم النَّاِس«.الهندیالمتقی،همان،ج7،ص128.
الَق يْهتَُزّ ِمنُه الَعرُش«.حرعاملی،همان،ج22،ص8. ُجوا َوال تَُطلُِّقوا فَِإَنّ الَطّ 3-»تََزَوّ
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yتنهاییپسازطالقبهشدتآزاردهندهاست؛
yسرکوبغرایزجنسیپسازدورانزندگیمشترک،دشواراست؛
yسرکوبنیازهایعاطفیپسازمدتهاارتباطعاطفیباهمسررنجآوراست؛
yسرباریبرخانوادةپدرومادرپسازطالقسببخواریانسانمیشود؛

بنابراین،دوستان،آشنایانوبستگانهموارهبایدمراقبباشندتاازگفتاریارفتاری
کهروابطمیانهمسرانراسستمیکند،بپرهیزند،حتیاگرآنگفتارصادقانهو
درستباشد.ازطرفدیگراصالحوتقویتنگرشزوجهاوتوانمندسازیآنهاروابط

تیرةآنهارابهبودمیبخشد.
اگرخودخواهیهاوبیتدبیریهادرکانونخانواده،روابطهمسرانراسستکرد،
هرچندهریکاززوجینحقوقویژهایدارندوبایدازآنحقوقبهرهمندشوند،اما
ازآنجاکهاستحکامروابطهمسراناهمیتبسیاریدارد،آنفردیکهخردمندو
جوانمرداست،ازبرخیحقوقخویشبرایاصالحروابطمیگذردتابنایباعظمت
خانوادهفرونریزد.دراینمعاملهخردمندانه،خداوندداناوکریمازدریایبیکرانکرم
خوداوراپاداشیدرخوروشایستهخواهدداد.عالوهبرآن،همسر،فرزندانوبستگان
درآیندهبهعظمتایثاراواعترافخواهندکردواوراشایستهمحبتیدوچندانخواهند

دانست.
درپایاناگرتداومزندگیمشترک،عاملورودآسیبهایجدیبهخودیابه
فرزنداناست،اینمنفورالهی،حاللاستوخداوندطالقراراهخروجازبنبست
قراردادهاست.فقطبایدبهیادداشت،زمانطالقوقتیاستکهبتوانصادقانهباخدا
سخنگفتوبهاوگفتکههرچهامکانداشتبرایساماندهیارتباطخودباهمسر

انجامدادهام،امافایدهاینداشتهاست.
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فصل دوم

احکام خانواده

آموزشوفراگیریاحکامعملیکهدرمراحلمختلفزندگیموردنیازاست،نه
تنهایکضرورتبلکهوظیفهايدینیاست.چهبساناآگاهینسبتبهبرخيازمسائل
شرعيواحکامفقهيپیامدهايجبرانناپذیریمانندباطلشدنعقد،حرامشدنابدی

زوجین،کسبدرآمدهایحرامو...دارد.
ایننوشتارگامياستبرایآشنایيزوجینجوانبابرخيازاحکامموردنیازدر
حوزةخانوادهکهمناسباستدرآغاززندگیمشترکباآگاهیوعملبهآنهازندگی
سالمومطهریراپیریزیکنندوخودونسلهایشانازبرکاتآنبهرهمندشوند.

اینمجموعهازرسالههایعملیهواستفتائاتمراجععظامتقلیدگردآوریشده
استکههمگیبرآناتفاقنظردارندوشاملمسائلیاستکهدانستنوعملیاترک

آنهابرزوجینواجباست.

1- تقلید

زندگی در است. واجب تقلید مرجع از غیرمجتهد( )مکلفین عادی افراد تقلید
زناشویی،اگرزنازمجتهدیتقلیدمیکندوشوهرازمجتهدیدیگرتقلیدمیکند،بر

هرکدامواجباستطبقفتوایمرجعخودعملکنند.

2- روابط زناشویی

اطاعتزنازشوهردرامورمربوطبهاستمتاعات)بهرةجنسی(واجباست،اگر-
مرداززنبخواهدفالنشکلبرایشآرایشکندیافالنلباسرادرمنزلبپوشد،
چنانچهامورمذکوردرراستایاستمتاعاتجنسیمردباشدوترکآنهاموجبنفرت

شود،زنبایدازخواهشمرداطاعتکند؛
زنیکهعقددائمشدهاست،نبایدبدونعذرشرعیازنزدیکيباشوهراجتنابکند؛-
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زنوشوهربههرشکلیکهمایلباشند،میتوانندازیکدیگرلذتببرند،ولی-
شایستهاستازکارهاییکهباکرامتانسانیسازگارنیست،پرهیزکنند؛

دیدنفیلمهایمستهجنبرهمگانحراماستوزنوشوهرولودرخلوتخود-
نمیتوانندبهبهانۀانجامعملزناشویی،اینگونهفیلمهاراببینند؛

اگرمرددرروابطزناشوییافراطکندبهطوریکهبرایسالمتیزنمضرباشد،زن-
میتوانددرمواردافراطیتمکیننکند؛

حّقتمکینمرددراینمواردساقطمیشود:چنانچهدرخواستمردغیرمعقولو-
غیرمتعارفباشد؛درمواردیکهزنمریضیادرعسروحرجباشد؛درمواردیکه

تقاضایشوهرنامشروعباشد؛ماننداّیامعادتماهیانه.

3- احکام جنابت

انسانبهدوچیزجنبمیشود:اول،آمیزشجنسیبهمقدارختنهگاهیابیشتر
نسبتبهمردوزناگرچهمنیبیروننیایدودوم،بیرونآمدنمنی،چهدرخواب
باشدیابیداری،کمباشدیازیاد،باشهوتباشدیابیشهوت،بااختیارباشدیابیاختیار.

3-1- راه های تشخیص منی

خروجمنیدرمردسهنشانهدارد:همراهباشهوتباشدوباجستنبیرونآیدو-
بدنسستشود.اگرهیچیکازنشانههایسهگانهویایکیازآنهارانداشت،حکم

بهمنینمیشود؛مگرآنکهازراهدیگرییقینکندکهمنیاست.
خروجترشحاتزناگرهمراهباشهوت)اوجلذتجنسی(باشد،حکمبهجنابت-

آنهامیشودوالزمنیستباجستنهمراهباشدواگربدونشهوتباشد،حکمبه
منینمیشود.

3-2- غسل جنابت

 3-2-1- طریقة انجام غسل

نحوةانجامغسلدوگونهاست:غسلارتماسیوغسلترتیبی.
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درغسلارتماسي،انسانبعدازتطهیریعنیپاککردنبدنخودازنجاست،نیت-
ميکند)غسلجنابتميکنمقربةالياهلل(بعدبهیکبارهتمامبدنخودرابهزیر

آبفرومیبرد؛مانندپریدندراستخر.
برايانجامغسلترتیبيانسانابتدانیتمیکند،بعدسروگردنراميشوید.بعد-

ازآنسمتراستبدن)دستراستوپايراستونیمتنهسمتراست(وپساز
آنسمتچپبدنراميشوید.

نیت- در تنها وغسلها است دوصورت همین به همۀغسلها انجام طریقۀ 
متفاوتاند.

نیتدرهرغسليالزماستوهمینکهانساندرذهنخودبداندکهمشغولغسل-
جنابتویا...استکافياستوجاريکردننیتبرزبانالزمنیست.

اگرموقعشستنسروگردنآبروياعضايدیگربریزد،اشکالندارد.-
هنگامغسلالزمنیستکهبدنخشکباشد،بلکهبابدنخیسهمميشود-

غسلکرد.
 3-2-2- احکام غسل

غسلهنگامیبرزنوشوهرواجبمیشودکهبهاندازةختنهگاهیابیشترداخل-
شود)گرچهمنیبیروننیاید(،دراینحالتهردوجنبمیشوندوبایدغسلبهجا

آورند.
اگرانساندراثرنزدیکیباهمسرشجنبشود،قبلازغسلدوبارهمیتواندبا-

همسرخودنزدیکیکند،هرچندکهکراهتدارد.
تازمانیکهیکیازمبطالتوضورخندهد،میتوانباغسلجنابتنمازخواند.-
باغسلجنابتمیتواننمازخواند،ولیباغسلهایدیگربایدعالوهبرغسل،-

وضوهمگرفت.
هرگاهشوهریتقاضاینزدیکیکندوزنبداندکهغسلمقدورنیستوخوف-

قضاشدننمازوجوددارد،بایدتمکینکندوباتیممنمازبخواند.
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اگربعدازغسلجنابتآبمشکوکخارجشود،چنانچهپیشازانجامدادنغسل-
ادرارکردهباشد،اینآبپاکاستوغسلنداردودرغیراینصورتحکممنی

رادارد.
3-2-3- شک در جنابت

اگردرخوابمایعیازانسانخارجشود،چنانچهنشانههایمنیراداشتهباشد،-
غسلواجبمیشودودرصورتشک،غسلواجبنیست.

3-2-4- محرمات ُجنُب
کارهایزیربرجنبحراماست:

گذاشتنچیزیدرمسجد،رساندنجاییازبدنبهخطقرآنواسمخداوند،رفتن
بهمسجدالحرامومسجدالنبی،توقفدرسایرمساجدوحرمامامانمعصومعلیهم

السالم)بنابراحتیاطواجب(،خواندنآیههایسجدةواجب.

4- هم بستری های غیرمجاز

آمیزشزنوشوهردرمواردیجایزنیست؛چنانچهزندرایامحیضباشد،زن
وشوهریایکیازآنهادرحالروزةواجبباشدویاآمیزشبرایزنضررداشته
باشد،نزدیکیجایزنیست.همچنینآمیزشازپشتکراهتشدیدداردوزنمیتواند
تمکیننکند.هرچنداگراینآمیزشانجامپذیردبرشوهروزنهردوغسلواجب

میشود.

4-1- در حال حیض

اگردرهنگامآمیزشزنحائضشود،مردبایدبالفاصلهازاوکنارهبگیردواگر-
ازاوفاصلهنگرفت،بنابراحتیاطواجببایدکّفارهبدهد.حکمکفارةآمیزشدرحال
حیضبهاینشرحاستکهاگرروزهايحیضزنبهسهقسمتتقسیمشودو
مرددرقسمتاولآنبازنخودجماعکند،بایدیکدینارشرعي)18نخودطالي
سکهدار(کفارهبهفقیردهد.اگردرقسمتدومجماعکندبایدنیمدینار)9نخود
طاليسکهدار(واگردرقسمتسومجماعکردهباشدبایدربعدینار)4/5نخود
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طاليسکهدار(بدهدواگردرهرسهقسمتجماعکند،بایدکفارةهرسهقسمت
رابپردازد.

درزمانحیض،زنوشوهرمیتوانندبهاستثنایدخول،سایراستمتاعاترااز-
یکدیگرداشتهباشند؛اگرچهبهخروجمنیمنجرشود.

اگرخانمیازخونحیضپاکشده،لیکنهنوزغسلبهجانیاوردهاست،میتواند-
باشوهرشنزدیکیکند.

4-2- در حال روزة واجب

اگرزوجینیایکیازآنهادرحالروزةواجبباشد،نزدیکیحراماستوروزه-
رانیزباطلمیکند،حتیاگربهمقدارختنهگاهداخلشودومنیهمبیروننیاید.
بهطورکلیهرکاریکهباعثجنبشدنمردیازندرحالروزهشود،اگرعمدی
انجامشود،حراماستوروزهرانیزباطلمیکند.البتهلمس،بوسیدنوبازیبا
همسردرحالروزهاگربهقصدخارجشدنمنینباشد،اشکالندارد؛لیکناگرزن
یامردبهگونهایباشندکهعادتاًبااینگونهامورجنبمیشوند،بایدازانجاماین

اعمالخودداریکنند.
اگرمردیزنخودرادرماهمبارکرمضاندرحالیکهروزهاست،بهآمیزشمجبور-

کند،عالوهبراینکهفعلیحرامانجامداده،روزهاشنیزباطلاست،ولیروزةزن
باطلنمیشود.

5- خانواده و رابطة محرم و نامحرم

محرمکسیاستکهازدواجبااوحراماستوالزمنیستزندرمقابلآنهاحجاب
خودرارعایتکند.محارمبهسهدستۀکلیتقسیممیشوند:محارمنسبی،محارم

سببیومحارمرضاعی.

5-1- محارم نسبی

محرمیتنسبیمحرمیتیاستکهبهسببخویشاوندیحاصلمیشود.هفت
دستهاززنهاومردهابهسببخویشاوندیبایکدیگرمحرماند.
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محارم پسران: مادرومادربزرگ،هرچهباالرود؛دخترودخترفرزند)نوه(وهرچه

پایینرود؛خواهر؛خواهرزاده)دخترخواهر(؛برادرزاده)دختربرادر(؛عمه)عمۀخودو
عمۀپدرومادر(؛خاله)خالۀخودوخالۀپدرومادر(.

محارم دختران:پدروپدربزرگ،هرچهباالرود؛پسروپسرفرزند)نوه(وهرچه

پایینرود؛برادر؛خواهرزاده)پسرخواهر(؛برادرزاده)پسربرادر(؛عمو)عمویخودو
عمویپدرومادر(؛دایی)داییخودوداییپدرومادر(.

5-2- محارم سببی
محرمیتسببیمحرمیتیاستکهباازدواجحاصلمیشود.افرادزیربهواسطۀ

ازدواجبایکدیگرمحرممیشوند.
محارم پسران:همسر؛مادرهمسرومادربزرگاووهرچهباالرود؛دخترهمسر

باآنزنآمیزشکردهباشد(؛زنپدر هرچنددخترخودشنباشد)درصورتیکه
)نامادری(؛زنپسر)عروس(،)عروسبرپدرشوهرحتیبعدازطالقنیزمحرماست،

ولیدخترعروسدرصورتیکهازمرددیگریباشد،محرمنیست(.
محارم دختران: شوهر؛پدرشوهروپدربزرگاووهرچهباالرود؛پسرشوهرونوة

او؛شوهرمادربهشرطآنکهباهمآمیزشکردهباشند؛شوهردختر)داماد(.
دیگر افراد بهسببشیرخوردنمحرممیشوند، که برخی و افراد این بهجز

نامحرماند.

5-3- محارم رضاعی 

اگرکودکیباشرایطزیراززنیشیربخورد،موجبمحرمیتویمیشود:
شیرآنزنازحرامنباشد)شیرمادریکهاززناحاملهشدهاثرندارد(؛کودک
شیرراازپستانبمکد)اگرشیررابدوشندوبهاوبدهنداثرندارد(؛شیرخالصباشد
)باچیزیمخلوطنشدهباشد(؛دوسالبچهتمامنشدهباشد)یعنی24ماهقمری(؛
شیرمادربرایفرزندزیردوسالخودشباشد؛شیرازیکشوهرباشد)زنیکهاز
شیرخودکودکیراچندمرتبهشیردهدوشوهردیگریاختیارکندوازآنشوهرنیز
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شیردارشودوشیردادنراتکمیلکند،اینگونهشیردادنسببمحرمیتنمیشود(؛
کودکبهعلتبیماریشیررااستفراغنکند؛حداقلیکشبانهروزشیربخوردوبین
آنغذایاشیرزندیگریرانخوردیا15مرتبهشیربخوردوبین15مرتبه،شیر
زندیگریرانخورد،یامقداریشیربخوردکهباعثرویشگوشتومحکمشدن

استخوانکودکشود.

5-4- احکام روابط با نامحرم

اگرمردوزننامحرمدرمحلخلوتیباشندکهکسیآنجانباشدودیگریهم-
نتواندواردشود،چنانچهبترسندکهبهحرامبیافتند،بایدازآنمکانبیرونبروند.

درصحبتبانامحرمواجباستاینشرایطرعایتشود:اول،بهقصدلذتنباشد؛-
دوم،بااینصحبتبهگناهآلودهنشوند.

نگاهکردنمردبهبدنزننامحرمچهباقصدلذتوچهبدونآنحراماستونگاه-
کردنبهصورتودستهااگربهقصدلذتباشدحراماست،ولیاگربدونقصد
لذتباشدمانعینداردونگاهکردنبهصورتوبدنومویدخترنابالغاگربهقصد
لذتنباشدوبهواسطۀنگاهکردنهمانساننترسدکهبهحرامبیافتداشکالندارد،
ولیبنابراحتیاطبایدجاهاییراکهمعمواًلمیپوشانند،مثلرانوشکمنگاهنکند.

نگاهکردنآقایانبهآلبومعکسهایخانوادگیکهدرآنعکسزنانفامیلبدون-
حجاباست،جایزنیست.

نگاهکردنزنبهبدنمردنامحرممانندسینۀاوحراماستوبهصورتاوهماگر-
قصدلذتباشدحراماست.

هرکسیکهنگاهکردنبهاوجایزنیست،تماسبدنیبااونیزجایزنیستوهرگونه-
لمسکردنبدنباهرعضویکهباشد،حراماستوبایدازآناجتنابکرد،مگراز

رویلباسوبدونقصدلذتوریبه)ترسازگناه(.
دستدادنبهنامحرمجایزنیستولوبدونقصدلذتباشد.هرگاهدرمنطقهیا-

محیطیرسمبراینباشدکههنگاممالقاتبایکدیگردستمیدهند)حتیزنانبا
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مردان(ودستندادننوعیاهانتواسائۀادبمحسوبمیشود،بایددستدادن
بانامحرمراترککردوبابیانحکمشرعی،حملآنبراسائۀادبراازبینبرد.

زینت و آرایش
زنانبایدبدنخودبهجزصورتودستهاتامچراازنامحرمبپوشانندواگرگردی-

صورتودستهاتامچپوشاندهنشود،اشکالیندارد.
برزنحراماستخودرابراینامحرمبیارایدوبراوواجباستآرایشخودرااز-

نامحرمبپوشاند.
زیورآالتزنانبایدازدیدنامحرمپوشاندهشود،ولیپوشاندنحلقۀازدواجوانگشتر-

اگرعرفاًزینتمحسوبنشود،واجبنیست.

6- مسائل اقتصادي

6-1- تعیین سال خمسي

خمسیکپنجممازاددرآمدمکلفاستکهبایددرپایانسالخمسیطبق
شرایطتعیینشدهبهحاکمشرعیانمایندةایشانبپردازد.بنابراینالزماست،عروس
ودامادازابتدایزندگیزناشوییبرایخودسالمالیقراردهندوآخرهرسال،خمس

واجبخودرابپردازند.
درمواردیکهزنوشوهرهردوکارمیکنندودرآمدمستقلدارند،حتیاگرحقوق-

خودرابهطورمشترکدرامورمنزلمصرفميکنند،هریکازآنها)زنوشوهر(
سالخمسیمستقلیبهحسابدرآمدخودشداردوواجباستخمسباقیماندة

حقوقدرآمدساالنۀخودرادرپایانسالخمسیبپردازد.
بههدایاییکهبهفرداهدامیشودخمستعلقنمیگیرد.-
اگرزنوشوهریبراياینکهخمسبهاموالآنهاتعلقنگیرد،قبلازرسیدنسال-

خمسيشان،سودساالنۀخودرابهیکدیگرهدیهدهند،بااینگونهبخششکه
صوريوبرايفرارازخمساست،خمسواجبازآنهاساقطنميشود.
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6-2- اجازة استفادة همسران از اموال یکدیگر

زنمیتواندهرگونهتصرفیدراموالخودانجامدهدواجازةشوهرواجبنیست-
وشوهرهمحقنداردمانعهمسردرتصرفدراموالخودششود.همچنینمرد

نمیتواندهمسرخودرابهفروشاموالشمجبورکند.
تصرفدراموالشوهربدوناجازةاوجایزنیست،مگرآنکهزنبهرضایتاوعلم-

داشتهباشد.تصرفمرددراموالزننیزهمینطوراست.البتهتصرفدراموال
شوهریازنبهمقدارمتعارفمانعیندارد،مگراینکهبداندراضینیست.

اگرزنباشوهردربهدستآوردناموالشریکبودهاست،بهاندازةسهمخودش-
درآناموالحقمالکیتدارد.

اعضایخانوادهمکلفنیستنددربارةحاللبودندرآمدسرپرستخانوادهتحقیق-
کنندوتابهوجودمالحرامدراموالویبهیقیننرسند،تصرفدراموالمانعی

ندارد.

6-3- احکام پیشگیری از بارداری

الف: جلوگیریازبارداریباشرایطذیلاشکالندارد:

بارضایتزنوشوهرباشد؛-1
سببنازاییدائمینشود؛-2
اینکارمستلزمفعلحرامینباشد)مانندلمسیانگاهحرام(؛-3
ضررجسمینداشتهباشد؛-4

ب: سقطجنینحراماستیعنیبعدازانعقادنطفه،سقطآنجایزنیستمگراینکه

برایمادرضرروخطرجانیداشتهباشدودفعضررازاومتوقفبرسقطجنینباشد
کهدراینصورتمیتوانپیشازدمیدهشدنروحدرآنیعنیتاقبلاز4ماهگی

آنراسقطکرد.
اگرزنیاشوهریاپزشکیادیگریاقدامبهسقطجنینزنکنندمرتکبکار
حرامیشدهاندعالوهبرآناگرسقطپسازدمیدهشدنروحدرجنینیعنیبعدازچهار
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ماهگیانجامشودبایددیۀکاملیکانسانپرداختشودواگرقبلازچهارماهگی
انجامپذیردبهتناسبمراحلجنینی،واجباستمقادیرمتفاوتیدیهپرداختگردد.
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فصل اول

 مهارت ارتباط مؤثر

انگیزه محبتآمیز، و نزدیک پایدار، قوی، روابطی شکلدهی به نیاز »اساساً
نیرومندیبرایرفتارانساناست«1.

گسترده و عمیق ارتباطات باعث که است رشد فرآیند از مرحلهای ازدواج
باشدمهارتهایشبرای ارتباطمؤثرتریداشته فردمیشود.هرچهفردسعیدر
زندگیافزونتروموفقیتشبیشترخواهدشد.»فردبهکمکاینمهارتها،دانشو
نگرشهایشرابهتواناییهایواقعیوعینیتبدیلمیکندیعنیازنیروهایوجودی
خوددرجهتشادابیوموفقیتوایجادزندگیمثبتوپویابرایخودودیگرانبهره
میگیرد.اومیآموزدکهدرهرشرایطیچهکاریراچگونهانجامدهدتادرحدامکان

بهآسیبهایفردیواجتماعیدچارنشود«.2
ازاینروارتباطمؤثرمهارتیاستکهدرروابطبینفردیاثراتمطلوبیدارد.

1- ویژگی اشخاص دارای روابط موفق

معمواًلدیگرانتمایلدارندباآنهاارتباطداشتهباشند؛
بهراحتیوباگشودگیبادیگرانرابطهبرقرارمیکنند؛

بهطوراثربخشیصحبتمیکنند؛
احساساتمنفیخودرابهدیگراندربیانیمحترمانهابرازمیکنند؛
اخباروپیامهایخودرابهوضوحدرطولصحبتمنتقلمیکنند؛

پایان آنها در مثبت احساس یک گذاردن جا بر با را دیگران با خود تماس 
میبخشند.3

1-پاپالیا،الدزوفلدمن،558:1392.
2-شکوهی،8:1350.
3-قربانی،25:1384.
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2- مؤلفه های ارتباط مؤثر 

2-1- گفت وگو

»بزرگترینمزیتبشردرمقابلسایرجانداران،قدرتتفکراستکهازطریقزبان
بهدیگرانمنتقلمیشود«1.

»تماممهارتهایزندگیوتعامالتبینزوجین؛ازقبیلانواعتصمیمگیریها،
پیداکردنراهحلها،گذرازشادیهاوغمهامنوطبهاستفادهاززبانگفتاریاست«.2
او راتغییردهد. نامطلوب بامعجزهکالم،وضعیتی تواناییآنراداردکه »انسان
میتواندغمرابهشادی،بیماریرابهتندرستی،تنگدستیرابهوفوروفراوانینعمت
تبدیلکند«.3هرچهفردبهآدابگفتوگومسلّحترباشدمیتواندبهرهبیشتریاز
مزیتهاییکارتباطخوبببرد.تازمانیکهگفتوگوصمیمانه،محبتآمیزوبا
تکیهبرارزشهایانسانیباشد،روابطیمؤثر،رضایتبخشوسالمبرقرارمیشود؛
امادرصورتیکهاصولانسانیوآداباخالقیرعایتنشودگفتوگوهادرجهتایجاد
تنش،بیحرمتیوبیرغبتیپیشخواهدرفت.درواقع»اندیشهوزبانبهبشرامکان
دادهاستبامسائلومشکالتبهنحوسازندهایبرخوردکند،عواطفواحساساتش
راشناساییکرده،متمایزوبازسازینمایدوباهمنوعخودبرایودرکمتقابلوحل
اختالفبهگفتوگوبپردازد.برایناساسگفتوگویعنیمدیریتوتدبیردرروابط

بینشخصی«.4
مواردیکهدرگفتوگوالزماسترعایتشودبهشرحذیلاست:

توجه به کرامت انسانی �
ازمواردبسیارمهمیکهدرگفتوگویزوجینبسیاراهمیتدارد؛ارزشقائل
شدنوتوجهبهمنزلتانسانیطرفمقابلاست.استفادهازکلماتمحترمانهدرعین

1-همان:17.
2-هیتلر،17:1386.

3-شینفلورانس،106:1388.
4-قربانی،17:1384.
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حالصمیمانه،پیوندازدواجراعمیقترومستحکمترمیکندونشانهارزشیاست
کهفردبرایطرفمقابلقائلاست.گاهیاینباورنادرستدرذهنزوجینایجاد
ازکلماتمؤدبانهومحترمانه بهاستفاده نیازی میشودکهچونصمیمیهستیم
روابط یکدیگروسستشدن به بیاحترامی زمانسبب مرور به باور این نیست؛
میشود.»برخیرفتارهاشاملصدازدنهمسرباناممناسب،سالمکردنهنگامورود
بهمنزل،استقبال،بدرقهو...رامیتوانبهعنوانمصادیقیازاحتراممتقابلنامبرد«.1
ازمصادیقدیگراحترامبههمسر،احترامبهخانوادهاوست،بیاحترامیبهخانواده

همسر،اغلبایجادکدورتورفتارهاینامناسبمیکند.

پرهیز از بی حرمتی و برچسب زدن �
زمانیپیونددونفرمستحکممیشودکهازمسخرهکردن،تحقیرکردن،سرزنش
کردن،توهینکردنو...نسبتبههمپرهیزکنند.رعایتنکردناصولاخالقیدر

گفتوگوفضایصمیمیارتباطراخصمانهمیکند.
بی حرمتی و برچسب زدن

زنیامرد:چقدراحمقانهفکرمیکنی!چطوریدانشگاهقبولشدیوقتیاین-
چیزهاروتشخیصنمیدی؟

زنیامرد:توخونهمامانتهماینقدرشلختهبودی!-

بیان روشن احساسات و خواسته ها �
بیاناحساساتمثبت،باعثافزایشصمیمیتودلگرمیبیشترمیشود.

احساسات مثبت

زنیامرد:هروقتباتوحرفمیزنماحساسآرامشمیکنم.-
زنیامرد:ازاینکهباتوازدواجکردم،خیلیخوشحالم.-
مرد:وقتیبهخونهمیآمچهرهزیباترومیبینمخستگیازتنممیره.-
زن:وقتیبهخونهمیآیکلیشادیونشاطباخودتمیآری.-
زنیامرد:ازاینکهبامنهستیاحساسرضایتمیکنم.-

1-حسینی،22:1390.
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بهزبانآوردنچنینجمالتیروزبهروزمهرومحبترابیشتروپیوندعاطفیرا
محکمترمیکند؛البتهدرصورتیکهابرازاحساساتبهواقعیتنزدیکباشدواغراقآمیز

نباشد.
الزماستکهفرداگرخواستهمناسبیازهمسرشداردواضحوروشنبهزبان
بیاورد.بیانخواستهدرپردهایازابهاموباکلماتغیرمستقیمنتیجهخوبینداردو
طرفمقابلنمیتوانددرکدرستیازتقاضایهمسرشداشتهباشد.درضمنسکوت
شخصهیچوقتانتقالدهندهاحساساتویانیازهایاونیست.درهرصورت،بیان

خواستههاواحساساتبایدواضحوروشنباشند.1
سارا ناراحت است مسعود معموالً پنج شنبه های هر هفته به اتفاق دوستانش به کوه 

می رود و سارا در خانه تنها می ماند. وقتی برمی گردد:

بیان واضح خواسته بیان مبهم خواسته

سارامی گویددوستدارمروزهایتعطیلباهمباشیم.پنج
شنبه هادرکنارتوبودنخیلیبرایمنمهمه.اگهاشکال

ندارهگاهیبادوستاتبرووگاهیهمباهمبریم.

سارافقطآهمی کشدوازدوستان
شوهرشایرادمی گیرد.

زمانی و میکنند کوتاهی خواستههایهمسرشان شناخت در گاهیهمسران
بیم از گاهی همچنین نمیدهند. اختصاص همسرشان نیازهای شنیدن برای را
سوءاستفادهتصمیممیگیرندنسبتبهیکدیگرحساسنباشند.درهمۀاینموارد،
همسراندرشناسایییاارضاینیازهاییکدیگر،شکستمیخورندبنابراینازهم

دورترودورترمیشوند.2
بهتراستهمسرانعالیقوخواستههایخودرابازگوکنندزیراصحبتکردن

دربارهآنچهنمیخواهند،نگرانیرانشانمیدهداماخواستههارانشاننمیدهد.3

1-ر.کبههیتلر،1386.
2-حسینی،22:1390.
3-هیتلر،26:1386.
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دوست ندارم ترجیح می دهم

ازطرزلباسپوشیدنتخوشمنمیآد.-
ازاینکهتویجمعزیادشوخیمیکنیخوشمنمیآد.-

لباسرسمیتربپوشیبهتره.-
دوستدارمتویجمعکمترشوخیکنی.-

درهنگامصحبتکردنازاحساساتخود،بایددقیقاًاحساستوصیفشود.مثاًل
منعصبیهستم،مننگرانم،احساسخوشحالیدارم.

توصیفاحساساتدرانتقالدرستپیاموفهمکاملآنکمککنندهاستو
موجببازخوردمناسبیازطرفمقابلمیشود.

توصیف احساسات

ازاینکهدوستتروبدونهماهنگیمنبهخونهمیاریسرخوردهمیشم.-
هروقتمجبورمیشمدیربخوابم،عصبیمیشم.-

پرهیز از گله و شکایت �
ازآنجاکهتغییرگذشتهغیرممکناست،شکایتازگذشتههاباعثایجادکدورت
وناامیدیمیشودوپیوندهایصمیمیتراسستمیکند.شمامیتوانیدبهجای
یادآوریناراحتیهایگذشته،ازهدفهایخوددرآیندهبگوییدوبرایرسیدنبهآنها
ورفعمشکالتیکهداریدراهحلهاییپیشنهادکنید.ازسؤاالتباگلهمندیوآمرانه

مانندچرااینکاررونمیکنی؟چرافالنکارروکردی؟نیزپرهیزکنید.1

گله و شکایت
تومهمونی- پارسال بهممیریزی، رو اعصابمن کارهات این با همیشه

خواهرم،بامنرفتاردرستینداشتی.
چراتونمیتونیمثلبرادرتباشی؟چقدربهخانوادشاحتراممیذاره.-

»ازمخابرهپیامهایبافاعل»تو«خوددارینمایید«.2عباراتیکهباواژهتوطرف
مقابلرازیرسؤالمیبردسببمیشودکهاوحالتدفاعیبهخودبگیردوناراحتی

وکدورتایجادشود.

1-همان:27.
2-مککیوهمکاران،76:1379.
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پیام با فاعل تو پیام با فاعل من

آماده- دیر تو مهمونی بریم میخوایم وقت هر
میشی.

توهمیشهموقعخرید،منروتنهامیذاری.-

بهمنخیلیسخت- آمادهمیشی دیر وقتی
میگذره.

تنهاییخریدکردنمنروآزارمیده.-

انتقاد مثبت و سازنده �
ازآنجاییکهزنوشوهرپیوندیمقدسوعهدیدائمیدارند،وظیفهدارند
درمسیررشدوشکوفاییهمدیگررایاریکنند؛بنابراینگوشزدکردناشتباهاتو
لغزشهایطرفمقابلبهگونهایشایستهومناسبضروریاست.اینامرمحقق
نمیشودمگراینکهانتقادازسردوستیومحبت1وبهدورازسرزنشباشد،یکی
ازعواملیکهباعثمیشودعیبهاونقصها،معضلزندگیشدهوآنرابهتلخی
بکشاند،اخالقزشتسرزنشاست.سرزنشیابهعبارتخودمانیترسرکوفتزدن،
نهتنهااگرمشکلیراحلنمیکند؛بلکهموجبتشدیدمشکالتپیشینیاایجاد
مشکالتجدیدمیشود.اگرزوجینضمندیدنلغزشوخطایطرفمقابل،فوراً
خوبیهاونقاطمثبتاوراهمبهیادبیاوردبهقضاوتدرستتریمیرسد.همخودش

آراممیشودوهممیتواندبارفتاریسازندهاورااصالحکند.
شمامیتوانیدباایجادجویدوستانهوبادرکدرستازشرایط،زمینهرابرای
انتقادیمثبتوسازندهفراهمآورید.چهخوباستگاهیگفتگوهاراباجمالتیاین
چنینآغازکنید:»آیاازمنراضیهستید؟«،»درهفتهگذشتهچهعملیازمنسر
زدکهموجبناراحتیشماشد؟«وجمالتیازاینقبیلکهشمارادرمعرضنقد

همسرتانقراردادهوسوءتفاهماتاحتمالیراهمبرطرفکند«.2

1-هیتلر،57:1386.
2-همان:ص35.
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سرزنش انتقاد مثبت
مسعود:هروقتبیرونمیریمخیلیدیرآماده-

میشی.منروکالفهمیکنی.
مسعود:چرااینقدرغذادیرآمادهشد؟-

مسعود:هروقتبیرونمیریمدیرآمادهمیشی-
ولیمرتبمیآی.

بااینکهغذادیرآمادهشدولیخیلیخوشمزهاست.-

انتظارات منطقی داشتن  �
بعضیازانتظاراتزوجینازیکدیگرغیرمنطقیاست؛مثاًلشماانتظارداشتهباشید
طرفمقابلذهنشمارابخواندوازفکرتانآگاهباشد.1اینطرزتفکرسببافکار

منفیمیشودورابطهرادچارخدشهمیکند.
یااینکهانتظارداشتهباشیدهمسرتانمنظورشماراازاخمکردن،عصبانیشدن
وحرکاتیازاینقبیلبدوناینکهبیانروشنیازاحساستانداشتهباشید؛بفهمدو
ترتیباثردهد.یاگاهیدیدهمیشودخانمهاانتظاراتمالیبیشازتوانهمسرشان
دارند،یامردهابادیدنفیلمهاینامناسبجنسی،اززنانشانهمانرفتارهاراانتظار

دارند،اینتوقعاتغیرمنطقیبهمرورزمانپیوندعاطفیراکمرنگمیکند.

انتظارات غیر منطقی

باوجودحقوقپایینمسعود،
سارا:مسعودچهخوبمی شهیهسفرخارجیبریم.

پرهیز از قضاوت درباره افکار طرف مقابل �
ازبهکاربردنعبارتهاییکهافکارهمسرتانراقضاوتمیکندبپرهیزید.این
حالت گفتوگو میشود، درهمسرتان ناراحتی و ایجادخشم باعث گونهجمالت
انتقادیودفاعیبهخودمیگیردوآنراازصمیمیتخارجمیکند.بهجایتعبیرو
تفسیرافکارطرفمقابلکهنشانازقضاوتشخصیشمادارد؛ازاودربارهنظراتش

سؤالکنید؛اینخودایجادصمیمیتمیکند.

1-هیتلر،24:1386.
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سارا به خاطر مشکلی که در محل کارش پیدا کرده، عصبی است؛ وقتی مسعود به 

خانه می آید :

قضاوت درباره افکار طرف مقابل پرسیدن نظر طرف مقابل
مسعودباخودشفکرمی کند:ساراازاینکهآخر
ناراحت می رویم مسافرت به خانواده ام با هفته
نبوده، راحت باخانوادهمن اوهیچوقت است،

همیشهبهفکرخودشه.

مسعود:چیزیشدهسارا؟امروزحالتخوبنیست.
مربوطبهمسافرتآخرهفتهمی شه؟

سارا:امروزتویمحلکارممشکلیپیشاومدکه
خیلیناراحتشدم.

پرهیز از مقایسه کردن �
یکیازآفتهایرابطهخوبوصمیمیمقایسههایمنفیوغیرعقالنیاست.
»مقایسهمنفیهرگزمشکلیراازمیانبرنمیدارد.تنهاکارمقایسهمنفیمجازات

کردنوحملهنمودناست«.1
مقایسه منفی

توکارش،همدرآمدش پیشرفتیکرده بنداز.چه زندگیدوستت به نگاهی
باالستهمخوبخرجمی کنه.ولیزندگیماذره ایتکوننمی خوره.

پرهیز از تهدید کردن �
تهدید،یکیدیگرازآفاترابطهخوبوصمیمیبینزوجیناست.اگرزوجینبه
جایایجادگفتمانمحبتبیاحترامیوتهدیدرابینخودحاکمکنند؛بیشکروابطی

آسیبپذیرخواهندداشت.
تهدید کردن

اگربهخانهمادرترفتیدیگربهخانهبرنگرد.
اگرحقوقتروآخرماهبهمنندیمنمنمی ذارمسرکاربری.

زوجینسعیکنندازهمانابتداایننوعگفتمانرابههیچوجهمیانخودبرقرار
نکنندبلکهباادبیاتیهمراهودورازتهدیدبهتوافقبرسند.

1-مککیوهمکاران،77:1379.



ش
م آرا

ق و 
عش         

       

82

 قدردانی کردن �

انگیزه، افزایش ارتباط، به بخشیدن باعثعمق بودن قدردان ارتباطی هر در
دلگرمیوصمیمیتبیشترمیشود،بنابراینالزماستکهزوجیندرشرایطمختلف
ارزشزحمتهاییکدیگررابدانندودرهرفرصتی،زبانیازهمدیگرتشکرکنند.
تشکرکردنخدمتراهمیشگیمیکند،بهعبارتدیگراگربرایهرزحمتیهرچند
کوچککههمسردرامورزندگیمتحملمیشود،طرفمقابلازاوتشکرکند،اعالم
میکندکهارزشکاراورادرککردهاستاینکارسببرفعخستگیهمسرش

میشود،بهاوانرژیمیدهدوانگیزهاوراتقویتمیکند.

قدردانی کردن

مسعودبعدازصرفغذا:خیلیخوشمزهبوددستتدردنکنه.-
ساراموقعآمدنمسعودبهخانه:بهاستقبالشوهرشمیرودبعدازدیدهبوسیمیگویدخداقوتعزیزم.-
سارابعدازبرگشتازمسافرتباهمسرش:خیلیمسافرتخوبیبود.خیلیخوشگذشت.-
مسعودبعدازرفتنمهمانها:ساراجانخیلیخستهشدی،امشبحسابیسنگتمومگذاشتی.-

استفاده از لحن مناسب  �
لحنبامحبتومالیم،گفتوگوییآراموصمیمیرابهدنبالدارد.استفادهاز
لحنتندباهیجاناتمنفی،درطرفمقابلواکنشیمقابلهایایجادمیکندوعامل

کدورتوناراحتیمیشود.

2-2- گوش دادن 

هنرگوشدادنشاهراهتعمیقصمیمیتوحلمشکالتارتباطیاست.ازاین
رویمهارتدرگوشدادن،سنگبنایحلمشکالتدرهرنوعرابطهپایداریاست.1
باگوشدادنصحیحوفعالمیتوانیددرطرفمقابل،احساسرضایتایجادکرده
ونشاندهیدبرایسخنانشارزشقائلهستید.اینامرسببتقویتپیوندشماو

1-قربانی،132:1384.
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افزایشمیزانصمیمیتمیشود.1»گوشدادنمؤثرصرفاًبهسکوتکردنوشنیدن
حرفهایهمسرخالصهنمیشود؛گوشدادنواقعیبهقصدونیتشمابستگی
دارد.اگرنیتشمافهمیدن،لذتبردن،آموختنویاکمککردنبههمسرتاناست،
دراینصورتبهواقعگوشمیدهید«.2ازجملهمهارتهایگوشدادنمهارتهای

توجهومهارتهایانعکاسیهستند.3

مهارت توجه �
»توجهکردن،اغلبیکیازمؤثرترینرفتارهاییاستکهمامیتوانیمدرهنگام
گوشکردنبهفرددیگرازخودنشاندهیم«.4»توجهکردنبهطرفمقابلنشان
میدهدکهشمابهاووصحبتهایشعالقهمندید؛بههماننسبتکهتوجهنکردن

مانعصحبتگویندهمیشود«.5
زمانیکهباهمسرخودصحبتمیکنیددرحالیکهذهنشمادرگیرمسألهایدیگر
است.6نمیتوانیدتمامتوجهخودرامعطوفبهاوکنیدومنظوراورابهطورکاملدریافت
کنید.اینامرباعثدریافتهایناقصازسویشماویادلسردیطرفمقابلمیشود.

عدم توجه

سارادرحالی کهباآبوتابصحبتمی کند،مسعودسرگرمتلفنهمراهاستو
گاهیاورانگاهمی کندووانمودمی کندکهبهحرف هایاوگوشمی دهد.

ازعالئمگوشدادنفعال،استفادهاززبانبدناست.»وقتیاخممیکنیدویا
بهطرزیمشخصوناخوشایندچشمازهمسرتانبرمیگیرید،بدنتانبهصدایبلند
میگویدکهعالقهایبهبرقراریارتباطندارد«.7حالتپذیرابودنبدن،چهرهایباز

1-شکوهی،45:1350.
2-مککیوهمکاران،18:1379.

3-بولتن،62:1386.
4-همان:64.
5-همان:63.

6-هیتلر،69:1386.
7-مککیوهمکاران،88:1379.
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وگشاده،برقراریتماسچشمیوتکاندادنسردرهنگامگوشدادننشانهتوجه
شمااستوباعثدلگرمیهمسرتانمیشود.

مهارت انعکاسی �
گاهیبرگرداندنجمالتیازکالمگویندهبهاوویاانعکاسحسیکهگویندهدر

حالتجربهآناستالزماستکهارتباطمؤثرراتسهیلکند.

انعکاس احساس

سارا:امروزکارهامخیلیزیادبودبایدتاغروبتمومشمیکردم،سردرد-
عجیبیهمداشتم،ازاونطرفبچههامرتبباهمدعوامیکردند.

مسعود:خیلیخستهشدی،روزسختیبوده،اگهمیدونستمزودترمیاومدم-
کمکتمیکردم.

2-3- همدلی

»زمانیکهآدمیدرشرایطروحیوروانیدشواریقرارمیگیردنیازمندیاری
دیگراناستتااوراازچنینموقعیتیرهاییبخشندوویقادرگرددبهنقطهتعادل
ووضعیتمناسببازگردد«.1همدلیبهمعنایهمراهبودناستکهدرنتیجهآن
محیطاطمینانبرانگیزیبهوجودمیآیدکهدرآنفردمقابلاحساسمهمبودنو

درامانبودنمیکند.2
همدلییعنی:

خودرادرموقعیتشخصدیگرقراردادن
احساساتاورادرککردن

دراحساساتاومشارکتجستن.3

1-شرفی،68:1388.
2-ر.کبهگلدارد،18:1389.

3-شرفی،68:1388.
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»ازکلماتیاستفادهکنیدکهطرفمقابلاحساسکندحرفهایشفهمیدهشده
وشرایطشدرکمیشوداینگفتمانباعثایجادآرامشومحبتبیشترمیشود.
مهربانیوهمدلیزمانیحاصلمیشودکهشمادرپسگفتههایهمسرتان،بهنیات
وتمایالتمثبتاوتوجهداشتهباشیدوضعفهایشرازمینهایبرایرشدویادگیری

اوبدانید،نهصفاتمنفیشخصیتی«.1

2-4- صداقت

نمونهبارزعدمصداقتدروغگوییاست.دروغگوییچهبهشوخیباشدیاجدی؛
تبعاتمنفیفراوانیدارد.ضرورتداردزوجهایجواندراینموردتأملبیشتری

نمایندوزندگیخودرابادروغدرمعرضتهدیدقرارندهند.

2-5- مهارت سازگاری

مهارتسازگارییکیازمؤلفههایمهمدرارتباطاتاجتماعیاستکهگسترهی
وسیعیرادربرمیگیرد.ازآنجاکهمردمازحیثرفتاریبایکدیگرمتفاوتندوتنوع
خاصیدرعملکردهایشانوجوددارد؛زوجینبرایآنکهزندگیشانپایداروتحملپذیر
شودوبتوانندبهنیازهایشانپاسخدهند،ضروریاستازسازوکارهایمداراوسازگاری
آگاهباشندوآنرابهموقعبهکارگیرند2وازآنجاکهتنشوفشار،بخشجداییناپذیر
زندگیخانوادگیاست3،طبیعیاستکههموارهفرازونشیبهاییبهوجودمیآید
وگهگاهمشکالتطاقتفرساییبرزندگیمسلطمیشوددراینصورتالزماست
باتدبیریعاقالنهواستفادهازمهارتهایسازگاریورفتارهایانطباقی،زندگیرابا

نشاطمدیریتکرد.

1-هیتلر،60:1386.
2-شرفی،همان:71.

3-گالدینگ،69:1392.
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»بخشیازرفتارهایانطباقی،کنترلخویشوغلبهبرهیجاناتاست.باتسلط
براحساساتمنفیومخّرب،تواناییسازگاریبادیگرانبهدستمیآید«1وقتیکه
مدارانباشد،پایجدالوبرخوردهایناصحیحبهمیانمیآیدکهدرشأنیکخانواده

سالمنیست.

3- برخی از عوامل بازدارنده ارتباط مؤثر

1-بدگمانی
2-قهرکردن

3-آزارواذیت
4-توقعاتبیشازحد

5-عدمپذیرشمسئولیت
6-الگوینامناسب

1-اشرفی،71:1388.
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فصل دوم

مهارت مدیریت هیجان خشم

»اگرچهخشمیکیازاحساساتطبیعیماستوجزءهیجانهایپایهوایمنی
بخشمحسوبمیشودولیازآنجاکهمیتواندمنجربهرفتارپرخاشگرانهوآسیب
رساندنبهخودیادیگرانشود،شناساییومدیریتاینهیجانوبیانآنبهشیوهای

جامعهپسندانهوغیرپرخاشگرانهضروریاست«.1

1- مضّرات خشم

وقتیگفتوگویمعمولیبهمشاجرهوجروبحثتبدیلمیشود،شدتتراکمی
آلودی،بروخامت خشمخطراتمشخصیراپیشمیکشد؛هراظهارنظرخشم
اوضاعمیافزایدوآنرابهمرزانفجارمیرساند.درچنینشرایطیتفکرمنطقیجای
خودرابهرفتارهاینسنجیدهآنیومقابلهبهمثلمیدهد؛دیگرنمیتوانبهخواستهها
ونظراتطرفمقابلتوجهکرد؛توانجذباطالعاتجدیدازدستمیرودوتنها
چیزیکهبرایفرداهمیتپیدامیکندایناستکهبههرقیمتیبهخواستهخود
برسد.متأسفانهاقداماتیکهازایناحساساتسرچشمهمیگیرند،عواقبسنگینیبه
دنبالدارند.2بهتعبیرامامصادق)ع(»خشمکلیدهرشریاست«.یکیازپیامدهای
منفیخشم،سلبآسایشوآرامشروحیوتلخکردنلحظاتزندگیاست.درهنگام
خشم،کنترلگفتارورفتارازدستمیرودودرنتیجهفردمرتکباعمالیمیشود
کهدردسر،ناراحتی،تلخیبهدنبالداردوحتیامکانداردبهخودیادیگرانصدمه
بزند.پسازفرونشستنخشمنیزدچاردردوحسرتوپشیمانیمیشودکهاین
همآزردگیروحوروانرامضاعفمیکند.3خشممیتواندبهشکلهاینامناسبیا

افراطیباهیجاناتدیگرهمراهشودواثراتمنفیآنراچندینبرابرکند.

1-اهداییوندوهمکاران،19:1394.
2-هیتلر،172:1386.

3-روانشناسیآرامشوراحتی،235:1393.
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هیجانهاییکهغالباًباخشمهمراهاستعبارتنداز:عصبانیت،خشونت،دشمنی،
کینهتوزی،غضب،تنفر،تحریک،حسادت،رنجش،غرض،تحقیروناراحتی1کههر
یکازآنهاآسیبهایجدیجسمیوروانیدرپیداردومهمترازاینهاآسیبیاست

کهبهشخصیتفردیواجتماعیطرفواردمیآید.

2- عوامل بروز خشم 

2-1- نداشتن مهارت ارتباط مؤثر

بعضیرفتارهارفتارهاییاستکهحالزوجینراخرابمیکنندوباعثایجاد
ناراحتیوعصبانیتمیشوند.مواردیکهدرارتباطمؤثرگفتهشد؛میتوانندبسیار

کمککنندهدرپیشگیریازاختالفات،سوءتفاهماتوبروزنامناسبخشمباشند.

زنان از برخی رفتارهای شوهر خود عصبانی 
می شوند

مردان از برخی رفتارهای همسر خود عصبانی 
می شوند

هنگامیکهساکتوعبوساست؛
وقتیزیاددستورمی دهد؛

وقتیاحساساتاورابهتمسخرمی گیرد؛
زمانیکهبههمسرخودبی توجهاست؛
زمانیکهبهزننامحرمیتوجهکند؛

اگرتندخوعصبانیاست؛
اگرمدامازهمسرانتقادکند.

هنگامیکهساکتوعبوساست؛
بددهانوناسزاگوستوبهشوهرخوداحترامنمی گذارد

شوهرشراتحقیرمی کند؛
بهشوهرخودزیادامرونهیمی کند؛

ازشوهرخودزیادانتقادمی کند؛
بامرداننامحرمارتباطصمیمانهدارد؛

پوششورفتاراوتوجهمرداننامحرمراجلبمی کند؛
بهنظافتوآراستگیخودبی توجهاست.

2-2- ناآگاهی از ویژگی ها و تفاوت ها

هنگامیکهزوجینازویژگیهایوتفاوتهایروانیورفتاریجنسمخالفخود
آگاهنباشند،احتمالبروزسوءتفاهمافزایشمییابد.اگرآنهابانگاهیمثبتبهیکدیگر
بیاندیشندوبایکدیگرگفتوگوهایصمیمانهوالبتهباصداقتداشتهباشند،میتوانند

براینسوءتفاهمهاپیروزشوند.2

1-خنیفر،حسینوپورحسینی،261:1387.
2-حیدری،11:1390.
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هیچدوانسانیرانمیتوانیافتکهدرخلقوخو،عادات،سالیق،ویژگیهای
شخصیتیو....مانندهمباشند.کوششبرایعوضکردنخلقوخویهمسرو
اصراربرخواستهخود،دربسیاریازاینموارد،بهکشمکشونزاعمیانجامد.برخورد
باآنهاست.دراین درستباتفاوتها،شناختنآنهاوسپسپذیرشوکنارآمدن
صورت،تفاوتهانهتنهاآزاردهندهنیستند،بلکهبهبالندگیوشکوفاییخانوادهنیز

کمکمیکنند.1

2-3- بروز نامناسب هیجانات

افرادیادنگرفتهاندهیجاناتخودراچگونهبروزدهندکهروابطشان از بعضی
خدشهدارنشودودرعینحالاحساساتمناسبیداشتهباشند.

نگاه  را  با نگرانی ساعت  را بگیرد  سارا درحالی که سعی می کند شماره همسرش 

می کند  ساعت 9 شب است.
بروز نامناسب هیجانات          بروز مناسب هیجانات

مسعودبعدازداخلشدنبهخانهسالممیکند.-
ساراباچهرهایآشفته:کجابودی،چرااینقدردیر-

کردی؟
مسعود:حاالمگهچیشده!-
ساراباصدایبلند:چیشده!دلمهزارراهرفت.این-

تلفنواموندتهمکههیچوقتدردسترسنیست.
مسعودباصدایبلند:صداتروبیارپایین.مگهمن-

بایدبهتوحسابپسبدم...
سارافریادمیزند:کاشهیجوقتنمیآمدیحیف-

منکهکلیزحمتکشیدموبرایتوشامدرست
کردم.

مسعودباعصبانیت:شام،طوریمیگیشامانگار-
کهچیدرستکردی.همیشهغذاتیاشورهیاتنده.

کنترل- را ولیخود است ناراحت بسیار سارا
میکند:دیرکردیخیلینگرانتشدم،منتظر
بودمباهمشامبخوریم،تنهاییوبدونوجود

توشامخوردنبراملذتینداره.
زودتر- نتونستم کرد گیر کارم جایی مسعود:

بیام.
نمیدادی،- جواب که هم رو موبایلت سارا:

خیلیاعصابمخردشد.
کرده؛- تموم شارژ میخوام. معذرت مسعود:

دیر که بگیرم تماس میخواستم هم خودم
میآمولیموفقنشدم.

1-همان:21.
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درگفتوگویباالناکامیساراوضعفدربیانناراحتیبهشیوهمناسبباعث
ایجادجدال،سرزنش،تحقیر،بیحرمتیویادآوریمشکالتبیشترمیشود،درصورت
تکراراینگونهگفتگوهاروابطصمیمانهرفتهرفتهجایخودرابهروابطخصمانه
میدهد.امادرگفتوگویدوم،ساراباکنترلاحساساتخود،ناراحتیخودرابامهارت،
مهربانیوبدونهیچگونهبیحرمتیابرازمیکندوصمیمیترابینخودوهمسرش

بیشترمیکند.
»کبریتسرداردامامغزنداردبنابراینهرگاهاصطکاککمیوجوددارد.بالفاصله
مشتعلمیشود،تأثیراینمشتعلشدنمیتواندویرانگرباشد.آتشمیتواندبسیاری
ازاشیاءرابسوزاندوتولیدویرانیکند.میتوانیمازاینچوبکبریتدرسبیاموزیم.
همهماسرداریموبرخالفچوبکبریتمغزهمداریم.عقلحکممیکندکهبر
اساستکانههایخوداقدامنکنیمواینعادتمهمیاستکهبرایکاستنازاسترس

بسیاراهمیتدارد«.1

2-4- داشتن افکار غیرمنطقی و باورهای غلط

متأسفانهافکارنامناسبیکهدرجامعهبهمرورزمانرایجشدهوگاهیافرادآنرا
میپذیرندسببایجادتنشدرخانوادههامیشود؛درحالیکهدرخانوادهسالمایننوع

تفکروجودندارد.

عقاید نادرستی که زندگی مشترک را به چالش می کشاند

بایدگربهرادمحجلهکشت.
دعوانمکزندگیه.

تویهرخونه ایبگومگوهست.
مردیکهبهزنشمحبتمی کندزنذلیله.

هرچهمنمی گمهمونه.
درمشاجراتنبایدکمبیاورم.
نبایدبهفامیلهمسرروداد.

1-بترا،70:1386.
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زوجینجوانباردافکارغلطوباورهاینادرستیکهگاهیذهنهارامشوش
میکندمیتوانندسالمتزندگیخودراتضمینکنند.

2-5- عادات نامناسب

گاهی،عادتهاینامناسب،زمینهبروزرفتارهاییمیشودکهجزمشکلبرای
رفتاری نمای و نشو اجازه آنها به و راشناخت ندارند.»بایدعادتها نتیجهای ما
باآگاهیو باشدکهفرد نامناسبخشممیتواندعادتی نداد«.1پرخاشگریوبروز

ممارستالزماستازآندوریکند.

2-6- حق به جانب بودن

گاهیممکناستفردفقطخودرامحوراصلیبداندوخواستههایخودرابر
خواستههایطرفمقابلترجیحدهد.

 یکی از زوجین خواسته های خود را ترجیح می دهد

بدونتوجهبهنیازهمسرش،بادوستانخودروزهاویاساعت هایزیادیرا
بیرونازمنزلبهخوشگذرانیمی پردازد.

مردیازن،مانعازارتباطهمسرشباخانواده اشمی شود.
مردیازن،توجهبهنیازهایجنسیهمسرشندارد.

2-7- مشکالت روزمره و ناکامی های مربوط به آن

درزندگیگریزیازمشکالتنیست؛مشکالتیکهبهراحتیقابلحلنیستندو
فردرادربحرانهایمتعددیقرارمیدهند،گاهعزتنفسفردراتهدیدمیکندوگاه
فرددچارناکامیمیشود.درچنینشرایطیاگرتواناییمقابلهبامشکالتوحلمسئله
رانداشتهباشدقادربهکنترلاحساساتنیستوممکناستخشمبراومستولیشود.

1-پادیاب،75:1391.
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2-8- بیماری های جسمی

مشکالتجسمیازجملهسردرد،کمخونی،ناراحتیهایعصبی...ممکناست
روحیهفردراضعیفودربرخوردباموضوعاتکوچکناتوانکند.دراینصورتالزم

استفردبرایدرماناقدامکند.

3- راه های پیشگیری از خشم

بهترینحالتبرایزندگیزناشوییآناستکهزنوشوهربیشترینتوافق،
تفاهموصمیمیتراباهمداشتهباشند.بااینحال،حتیزنوشوهرهاییکهبسیار
بههمعالقهمندند،گاهبرسرمسائلیباهماختالفپیدامیکنند.دراوایلازدواجو
زندگیمشترک،وقوعایننزاعهاممکناستزنوشوهررابسیارنگرانکند.بااین
حال،آنانباپذیرفتنایناصلکهاختالفهمجزءوقایعوحقایقزندگیمشترک
است،میتوانندبدونناراحتیدرکنارهمبوده،نگذارندکهاینلحظاتسخت،در

زندگیمشترکآنانآثاربدیباقیگذاردوروحیهوفکرآنانرابههمبریزد.1
1-یکیازشیوههایکنترلخشمآمادهسازیخویشبرایرویاروییباعوامل
ایجادکنندهخشماست.ماباشناختیکهازخودوزندگیخودداریممعمواًلمیدانیم
کهچهمسائلیپیشمیآیدکهماراعصبانیمیکندحالاگرازقبلبررویآن
مسئلهفکرکنیمگاهیبهایننتیجهمیرسیمکهآنمسئلهاساساًارزشعصبانی
شدنرانداردبنابرایندرمواجههباآنامراحساسخویشراکنترلخواهیمکرد.
درمواردیدیگرهمباآمادگیکهازقبلداریمدرمواجههبامسئله،رفتارخویش

رامنطقیترسامانخواهیمداد.
2-پیشگیریسادهترازدرماناست.عصبانیترامیتواندرمراحلاولیهبهآسانی

مهارکردامادرمراحلبعدکارمشکلترمیشود.
3-گذشت:گذشت،میتواندشدتعصبانیتراکمکند.فردیکهدارایروحیه

گذشتاست،دارایآرامشروانیاست.

1-حیدری،9:1390.
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4-تفسیرهایدرستازرویدادهامانععصبانیتمیشود.گاهیماازرویدادهای
زندگیتفسیرهاییمعیوبوناقصداریمواینتفسیرهایمعیوبوناقصموجب
دلخوری،کدورتوعصبانیتمامیشوند؛درحالیکهبهتراستبرداشتهایخود
باما ارزیابیکنیم.مثال:کسی بایکتنشدوباره را،بهویژههنگامرویارویی

بیادبانهبرخوردکردهاست:
5-کنترلخشمبهدستخودانساناست.زوجینمیتوانندبامهاراحساساتو

هیجاناتازبروزنابهنگاموبیشازحدخشمجلوگیریکنند.

تفسیرهای نادرست که موجب خشم ما می شوند تفسیرهای درست و آرام بخش

نیستموشایستگیچنینبرخوردهای- منفردخوبی
بدیرادارم.

اوشخصبدیاستوبایدتنبیهشود.-
همهازمنمتنفرند.-
اورابهزودیتنبیهخواهمکردوتالفیمیکنم.-

شایدآنفردحالشخوبنبودهاست.-
من- ولی کند ناراحت مرا میخواهد او 

زرنگترازآنمکهعصبانیشوم.

6-الزماستزوجینآستانهتحملخودراباالببرند.نخستینگام،متعهدشدن
است؛یعنیباخودتعهدکنندکهزودعصبانینشوند.دومینگامایناستکهدر
برابرعواملمحرکخودراتقویتکنند.همسرانمانندوزنهبرداریکهازوزنههای
سبکتمرینخودراآغازمیکندتابتوانددرروزمسابقه،وزنهسنگینرابلندکند،
بایدآرامآرامدربرابرمحرکهایمختلفیکهآنهاراازکورهبهدرمیبرندمقاومت
کنندتاکمکمبتواننددربرابرمحرکهایقویترکنترلخودراازدستندهند.1

7-الزماستکهزوجین،ناراحتیهاودلگیریهاییکهبادیگراندارنددررابطه
خودواردنکنند.مثاًلاگرازخانوادههمسربهدلیلیدلگیرشدند،تمامناراحتیهای

خودرارویهمسرخالینکنند.
8-ابرازوجود:ابرازوجودبهتواناییاظهارخودودرخواستحقوقخویش،بدون
تجاوزبهحقوقدیگرانگفتهمیشود؛بنابراینرفتارجرأتمندانه،رفتاریبینفردی

1-ر.کبهحیدری،24-28:1394.
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استکهابرازصادقانهوتقریباًرکافکارواحساساتراشاملمیشود؛بهگونهای
کهازنظراجتماعیمناسبباشدواحساساتوآسایشدیگراننیزدرآنگنجانده
شود.1بنابراینبهتراستکهزوجینبهجایتلنبارکردنناراحتیهاواحساسات
ناخوشایندکهبهمرورزمانسببخشموکینهمیشودبارعایتاصولاخالقیو

مهارتارتباطمؤثرکهقباًلذکرشدابرازاحساساتوافکارداشتهباشند.
9-قاطعیت:هستهاصلیکهسببپرورشیکالگویارتباطیقاطعانهمیشود،
قادرند قاطع افراد تعارضها حل در است. دیگران و خود به احترام و صداقت
دیدگاههایخودرابهوضوحبیانکنند،احترامخودودیگرانراحفظکنندوبهجای

متهمکردنخودیادیگران،بهمسئلهوچگونگیحلآنتوجهمیکنند.2

4- گام های مؤثر مهار خشم 

خشمنیرویجسمیبسیارباالییتولیدمیکند.گاهایننیروچنانبزرگاست
کهبرعقلواحساسمسلطمیشودوسببمیشودکهفرداختیارشراکاماًلاز

دستبدهد.3
تذکردادنبهفرددرهنگامعصبانیت،موجبمیشودعصبانیترشود.انسان
عصبانی،بهویژهوقتیکهعصبانیتاوشدتدارد،نمیتواندمنطقیفکرکند،تابتواند
تذکرراتحلیلکردهواگرحقبودبپذیرد.پسبهتراستزوجینبرروشهاییمسلط

شوندکهدرزمانعصبانیت،اختیارخودراازدستندهند.
 1- یاد خدا بودن

اگرافراددرهمهلحظاتزندگیبهحضورخداتوجهداشتهباشند،بهراحتی
راضیبههررفتارویاگفتارینمیشوند.درهنگامبروزخشم،ذکروفرستادنصلوات

میتواندمؤثرباشد.

1-جعفریهرفته،37:1395.
2-خلیلیانشلمزاریوهمکاران،25:1395.

3-جعفریهرفته،15:1395.
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2- سکوت
هنگامیکهکسیتحتتأثیرنیرویخشمقرارمیگیرد،سکوتوخویشتنداری

نشانهرشداواستوبهاوفرصتفکرکردنمیدهد.1
3- تغییر موقعیت به طور موقت

درهنگامعصبانیتتغییرموقعیتمیتواندمؤثرباشد.جابهجاشودویاموقتی
محلراترککند.البتهبایدتوجهداشتهباشدکهترکموقعیتطوالنینباشدوقبل

ازرفتنازحاضرینعذرخواهیکند.
4- ابراز ناراحتی با زبان مناسب

بعدازکمیآرامششخصناراحتیخودرابهشیوهمناسبابرازکند.
5- خود گویی مثبت

ازنشخوارهایفکریمنفیکهخشماوراتشدیدمیکندبپرهیزد.»هرفردیبه
راحتیمیتواندافکارشراتغییردهد.فردعصبانیتمایلداردکهدادبزندوناسزابگوید
ودائمدرفکرانتقامباشددراینهنگاممیتواندافکارمثبتومنطقیراجایگزینکند
کهالبتهتمرینمیخواهد.درآنموقعیتحساسخیلیمهماستکهطرفمقابلچه

نقشیایفاکند.طرفمقابلمیتواندخشمراخاموشیاچندبرابرکند.2
6- تنفس عمیق

درزمانبروزعصبانیتچندتنفسعمیق،میتواندآرامشبخشباشد.
7- استفاده از ضمیر من

استفادهازضمیرتوباعثشعلهورشدناختالفاتمیشود)بهمبحثارتباطمؤثر
رجوعشود(.

1-هیتلر،170:1386.
2-میرزابیگی،110:1389.
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8- لبخندزدن
درهنگامعصبانیتلبخندزدنبهطوریکهحالتمسخرهکردننداشتهباشد

مفیداست.
9- نوشیدن آب

نوشیدنیکلیوانآبدرهنگامخشم،میتواندمؤثرباشد.
10- ورزش

فعالیتهایبدنیوورزشروزانهروحراباطراوتوشادمیکندوسببکاهش
تنشهایعصبیمیشود.

5- مراجعه به متخصص

فردیکهزیادعصبانیمیشودوقادرنیستباروشهایباالخودراکنترل
کندوبهطورمکرراختیارخودرابهدستاحساساتشمیدهد؛الزماستکهباافراد
متخصصمشورتکندتابااصالحخودوتعدیلرفتارزندگیراازآسیبهایپیشرو

حفظکند.
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فصل سوم

مهارت حل مسئله

همۀمادرزندگیفردیواجتماعیخودبامسائلومشکالتمتعددیمواجه
میشویم.درواقعزندگیچیزیجزروندپیاپیمواجهشدنبامسائلومشکالتو
تالشبرایحلوفصلآنهانیست.بنابراین،وجودمشکلدرزندگیطبیعیاستو

همۀافراددرزندگیخودبامشکالتیروبهرومیشوند.
و میگیرند خود به تازهای شکلهای زندگی مختلف مراحل در مشکالت
مواجههایجدیدتریرامیطلبند.هرفردیبنابرآموزههایقبلیوتجربیاتیکهدارد

بادونوعمشکلمواجهمیشود:
1-ممکناستفردزیربارمشکالتخمشودوآرزوکند،ایکاشهیچوقتهیچ

مشکلیپیشنیاید؛
2-اینکهدنبالحلمشکلبگرددومشکالتراجزءالینفکزندگیخودبداند.

1- تعریف مهارت حل مسئله 

گاهدرزندگیمسائلیپیشمیآیدکهچالشبرانگیزاستوزندگیرابهسمت
بیتعادلیپیشمیبردوبرایکاهشاینعدمتعادلروشفوریدردسترسنیست.
مهارتحلمسئله،مهارتیاستکهبهزوجینکمکمیکندتامسائلزندگیخودرا

حلکنندوشیوههایمؤثریرابرایمقابلهباآنشناساییکنندوبهکارگیرند.

2- اهمیت یادگیری حل مسئله

برخورداریازتواناییالزمبرایحلموفقیتآمیزمسائلموجبمیشودتااعتماد
بهنفسزوجینبیشترشودواحساسارزشمندیبیشتریپیداکنند.فقدانمهارتهای
الزمبرایحلمشکالتوبهکارگیریروشهاینامناسبومعیوببرایحلمسائل،
زوجینرادرسازگاریبامحیطاطرافدچارمشکلمیکندوبهداشتروانیشانرا
تهدیدخواهدکرد.کسبمهارتهایحلمسئله،زوجراقادرمیسازدتابهطورسازنده



ش
م آرا

ق و 
عش         

       

98

بامشکالتزندگیبرخوردکنند.ایندرصورتیاستکهمشکلرابزرگترنکنند،
بلکهآنرامسئلهایبدانندکهبرایحلآنهمفکریهمۀاهلخانهضروریاست.
حلمسئلهمهارتیاستکهمیتوانآنراآموختوبهکاربست.حلمسئله
مستلزمچندفعالیتاست.ابتدابایدمشکلرابهدقتتعریفکردوسپسراهحلهای
متفاوتحلمشکلرامطرحکردوموردبررسیقراردادودرنهایتمناسبترینو

موثرترینراهحلراانتخابواجراکرد.

3- فرایند مقابله

تنشزا و خطرناک بهنظر که موقعیتهایی مدیریت و ادارهکردن برای افراد
میرسند،کارهاییانجاممیدهندوتالشهاییمیکنندتااسترسراازمیانبردارند

وبهحداقلبرسانند.
از را زندگیخود بهطوریکه راحلکنند، اگرزوجینبخواهندمسائلخود

نامالیماتناشیازآننجاتدهند،الزماستراههایزیرراطیکنند.
3-1- همفکری:وقتیفردواردزندگیزناشوییمیشودمشکالتبهشکلدیگری

بروزمیکنندکهالزماستزوجینبرایرفعویاکنارآمدنباآنهاازهمفکریهم
استفادهکنند.

همفکری؛یعنیزوجینبهکمکهمدیگرراهیبرایرویاروییبهتربامسئلهو
حلآنپیداکنند؛خداوندبهانسانتوانتفکرراعنایتکردهاستکهبهوسیلۀآن
نیازهایشرابرطرفکند.البته،مشاورهبادیگرانعالوهبرهمفکریباافرادخانواده
میتواندراهگشاباشد.بهرهبردنازتوانتفکردیگرانباعثاستفادهازتجربیاتآنان
میشودودیگرلزومیبهتجربۀمجددبرایفردنیستوفردمجبورنیستمتحمل
صرفهزینههایانسانیومالیزیادیشودوباتوجهبهعمرکوتاهانساندروقت

همصرفهجوییمیشود.
درارائۀفکرنووتقویتتفکر،مطالعۀزیاد،همنشینیباافرادباتجربه،مسافرتو

چشیدنسردوگرمزندگیمیتواندمفیدباشد.
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3-2- تالش و برنامه ریزی:بعدازرسیدنبهیکفکرواحد،زوجینبایدتالشو

برنامهریزیداشتهباشندودرطولزمانبهطورمستمرتالشخودراادامهدهند.
البتهنبایدفراموشکنندکهگاهیهمنتایجمثبتینمیگیرند.

3-3- مقابله با مسائل:کوششهاییکهزوجینبرایمقابلهبامسائلانجاممیدهند،

گاهبهصورتفعالیتهایذهنیودرونیاست)مقابلههیجانمدار(وگاهبهصورت
فعالیتواقدامخاصیاست)مقابلهمسئلهمدار(.البته،دراکثرمواردالزموضروری

استکههردونوعفعالیتانجامشود.
الف - مقابلة هیجان مدار

دراینروشفردکارخاصیانجامنمیدهد،بلکهفقطسعیمیکندخودراآرام
سازدوناراحتیخودراکاهشدهد.زیراهنگامیکهانسانبااسترسروبهرومیشود،
تعادلوآرامشروانیخودراازدستمیدهدوهنگامیکهفردآرامشوتعادل
نداشتهباشدنمیتواندعکسالعملصحیحیداشتهباشدوبرنامهریزیکند.بنابراین،
ابتدافردآرامشروانیخودرابازمییابدوسپسبهدنبالراهحلمیگردد.درغیراین
صورتممکناست،فردبهعلتنداشتنآرامشوتعادلروانیمناسبازمقابلههای
ناسالموخطرناکاستفادهکندیاراهحلهایعجوالنهوتکانشیبرایبیرونآمدن
ازموقعیتاسترسزااستفادهکند.دراینصورتنهتنهامشکلاصلیحلنشدهاست،
بلکهمشکالتدیگرینیزبهدنبالخواهدداشتکهگاهیاینمشکالتثانویبسیار

مخربتروزیانبارترازمشکلاولیهاست.
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مقابله های هیجان مدار ناسالممقابله های هیجان مدار سالم

خشونتوپرخاشگریبهدیگرانتوکل

بدگوییوسیاهنماییتوسلبهمعصومین

درماندهوناامیدشدنصبر

دستازکوششوتالشبرداشتندعاونیایش

پناهبردنبهخرافاتوفالگیریدلداریدادنبهخود

اعتیادوپناهبردنبهموادمخدرمثبتاندیشی

تخلیهوابرازاحساسات)بهطورسالم(

ب- مقابلة مسئله مدار
ازمیانبردارد، تااسترسرا انجامدهد دراینروشفردسعیمیکندکاری

کاهشدهدیاآنراتحملکند.

مقابله های مسئله مدار ناسالممقابله مسئله مدار سالم

دزدیکردنفکرکردن

فرارازمنزلجمعآوریاطالعات

توسلبهزورمطالعه

استفادهاززورتهدیدراهنماییومشورتگرفتن

استفادهازپرخاشوخشونتاستفادهازروشحلمسئله

بزهکاری

استفادهازنیرنگوحیلهبرایرسیدنبههدف

خودکشی
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ج- ویژگی های مقابله کننده های موفق
دارایویژگیهای باشند، داشته بامسئله مقابلههایسالم کسانیکهمیتوانند
خاصیهستند؛ازقبیل:انعطافپذیری،دوراندیشیومنطقیبودن.الزماستزوجین

اینصفاترادرخودتقویتکنند.
د- گام های حل مسئله

حلمسئلهدارایششگاماساسیاست:
1- اتخاذ نگرش حل مسئله

میتوانی »تو است ادراک این پردازش موفقیتآمیزمشکل، درحل اول قدم
مشکلتراحلکنی.«

معمواًلوقتیمشکلیبرایماپیشمیآیدمخصوصاًاگرآنمشکلمهمباشد،
دچارنگرانیودستپاچگیمیشویم.درچنینحالتینمیتوانیمخوبفکرکنیمو

بنابراین،نمیتوانیمراهحلخوبیبرایمشکلخودپیداکنیم.
پساولینکاریکهبایدانجامدهیمایناستکهآرامشخودراحفظکنیمو
برروانخودمسلطباشیمتابتوانیمخوبفکرکنیم.بهیادداشتهباشیم،همۀمایک
ندايدرونيداریمکهمرتبباماحرفميزند.اینندايدرونيدربرخيازمامثل
یکدوستمهرباناستکهسعيميکندبهمادلداريدهدوميگوید:»نگراننباش
مشکلبرايهرکسيپیشميآید،منميتوانمآنراحلکنم،همهچیزدرست

خواهدشدو...«.
وليدرعدهايدیگراینندايدرونيبیشترمنفيوسرزنشکنندهاستووقتي
مشکليپیشميآیدميگوید:»منآدمبيعرضه،تنبلوبدشانسيهستم،همیشه
مشکالتبرايمنپیشميآید،مننميتوانمآنراحلکنم،هرچهبالستبرسر

مننازلميشودو...«.
بحث گروهی:چندنمونهازافکاراتوماتیکمنفیراکهدرهنگاممواجهشدنبا

مسائلبهذهنتانخطورمیکندبیانکنید.
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2- تعریف دقیق مشکل
برایحلیکمشکلاولبایدبدانیمکهمشکلماچیست،زیراتاوقتیکهندانیم
مشکلمادقیقاًچیست،نمیتوانیمآنراحلکنیم.پسمرحلۀدومحلمسئله،تعریف
مشخصوواضحمشکلاست.برایتعریفمشکلچهارسؤالزیررادرنظرداشته

باشید.
الف(مشکلچیست؟

ب(مشکلازچهزمانیبهوجودآمدهاست؟
ج(مشکلدرچهموقعیتومکانیودرکجابهوجودآمدهاست؟

د(چهکسانیدرایجادمشکلیاگسترشآندخالتدارند؟
این در است. موضوع غامضکردن و پیچیده مسئله، مهمحل موانع از یکی
مرحلهشمازوجینبهتراستازجملههایپرسشیمانندچکارکنیمکه...وچطوری

میتوانیم...استفادهکنند.
3- تهیه فهرستی از راه حل های مختلف 

دراینمرحلهزوجینخوبفکرمیکنندوتمامیراهحلهاییکهبهذهنشان
میرسدفهرستمیکنند.هرچقدربتوانندراهحلهایبیشتریراپیداکنند،درحل
مشکالتموفقترخواهندبود.هدفدراینمرحلهفقطرسیدنبهراهحلهایزیادتر
استوکمیتراهحلهامهماستنهکیفیتآنها.بنابراین،هرراهحلیکهبهذهن
میرسدبدونهیچقضاوتیدرفهرستمیآیدونبایدکنارگذاشتهشود.برایاینکهبه
راهحلهایبیشتریرسیدمیتوانازافراددیگرمانندپدرومادروافرادمعتمدخواست

کهراهحلهایپیشنهادیخودراارائهدهند.
ازمزایایاینمرحلهایناستهنگامیکهافرادذهنخودرامحدودنمیکنند،
ممکناستراهحلهایمناسبیبیابندکهدرحالتمعمولاصاًلبهدستنیاورند.

4- ارزیابی راه حل های مطرح شده و انتخاب بهترین راه حل 
دراینمرحلهالزماستراههایفهرستشدهدرمرحلۀقبلموردارزیابیقرار

گیردوبهترینراهحلانتخابشود.
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بهترینراهحلکداماست؟-
ازکجامیتوانفهمیدکدامراهحلازهمهبهتراست؟-

برایانتخاببهترینراهحل،بایدراهحلهایمختلفراباهممقایسهکرد.
برایاینکاربایدازخودسؤالکرداگرازاینراهحلاستفادهکنیمچهاتفاقی

خواهدافتادوپیامدیانتیجۀآنچهخواهدبود؟
نکته:هرکسبهطورطبیعیباتوجهبهتجربیاتیکهاندوختهاست،درزمینهای

توانفکریقویتریدارد؛لذاشایستهاستکهاینتوانفکریدرحلمسائلو
ارزشگذاریبهارائۀنظراتپیشنهادی،مدنظرباشد.

دراینمرحلهبایدهزینههاومضراتهرکدامازراهحلهایمطرحشدهوفواید
احتمالیآنهابرایخودودیگرانموردبررسیقرارگیردوراهحلیکهکمترینهزینه

وبیشترینفایدهراداردانتخابشود.
عالوهبرارزیابیپیامدهایکوتاهمدتوبلندمدتراهحلهایمختلفبایدبه
هماهنگیاینراهحلهابهارزشهایفردیوخانوادگیهمتوجهکردونیزباید

امکانعملیبودنآنهابررسیشود.
البته،انسانهمیشهاختیارانتخابمیانخوبوبدراندارد،گاهیاوقاتبایدمیان
بدوبدترانتخابکرد.دراینصورتبهتراست،چیزیانتخابشودکهضررکمترو

نفعبیشتریدارد.
5- اجرای راه حل انتخاب شده 

انتخابکردوآنرابهاجرا بایدبهترینراهحلرا ازبینراهحلهایممکن
گذاشتودرعملنتیجۀآنراموردارزیابیقرارداد.

برایاجرایدرستراهحلانتخابیبهطوردقیقالزماستکهمشخصشودکه
اجراینقشهمستلزمچهچیزهاییاست؛چهکاری،کجا،چهموقعوتوسطچهکسی

بایدانجامشودوچهموادیالزماست.
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6- ارزشیابی
پسازاجرایراهحلانتخابشدهبایدارزیابیشودکهآیاراهحلموردنظرموثر

ورضایتبخشبودیاخیر؟
اگرراهانتخابشدهدررفعمشکلموفقیتآمیزبودهاستکهچهبهتروفرایند
حلمسئلهپایانمییابد.درغیراینصورتبایدمراحلحلمسئلهرامرورکردو

اشکالکارراپیداکرد.
آیامشکلبهدرستیمشخصشدهاست؟-
آیاتمامراهحلهایممکندرنظرگرفتهشدهاست؟-
آیاراهحلانتخابیبهترینراهحلبود؟-
آیاراهحلانتخابشدهدرستاجراشدهاست؟-

پسازبررسیسؤاالتفوقبایدفرآیندحلمسئلهازسرگرفتهشود.
برایزوجمسئلهساز پایانمییابدکهدیگرموقعیت زمانی فرآیندحلمسئله

نباشد.
تمرین عملی:

برايتمرینگامهايحلمسئلهمشکليراکهاخیراًدرزندگيبرایتانپیشآمده
بوددرنظربگیریدوسعيکنیدتمامگامهايفوقراطينمایید.

y ---------------------------------- تعریف مشکل
y -------------------------------------راه حل هاي مختلف

---------------------------------------------- .1
----------------------------------------------..2
----------------------------------------------.3

y معایب و مزایاي راه حل ها
راه حل1: ------------------------------------------- -
معایب:  -------------------------------------------- -
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مزایا : --------------------------------------------- -
راه حل2: ------------------------------------------- -
معایب : -------------------------------------------- -
مزایا : --------------------------------------------- -
 راه حل3: ------------------------------------------- -
معایب : -------------------------------------------- -
مزایا:--------------------------------------------------- -
y انتخاب بهترین راه حل

------------------------------------------- 
7- موانع شناختی حل مسئلة مؤثر 

تفسیروجودمشکلبهعنواننشانۀضعفدرونی،بیکفایتیوبیاستعدادیخود؛-
سرزنشخود؛-
اجتنابازمشکالتبهجایحلآنها؛-
رفتارتکانشی؛-
ناامیدیودرماندگی؛-
ناتوانیدرپیشبینیرفتارهاوپیامدها.-

نکات الزم:
مشکالتزندگیهرچندجزئیباشند،کوچکهایبزرگند،بایدبهآنهااهمیتداد-

وبرایرفعآنهاکوشید.
هنگامبروزمشکل،فرارازصحنهمشکالتنشانۀضعففرداست.-
رفتوآمدباخانوادههایموفقباعثالگوگیریازآنهامیشود.-
چهبسااینخانوادههامشکالتفراوانیداشتهانداماموفقند.-
دردشواریهایزندگیحمایتهمسرانازیکدیگرتحملمشکالتراراحتتر-

میکند.
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حفظحریمخانوادهوفاشنکردناسرارزندگیاهمیتبسیاریدارد.-
بیانمشکالتجزئینزدافرادیکهرابطۀنزدیکیبامادارند،نهتنهامشکلیراحل-

نمیکند،بلکهتبعاتناگواریداردممکناستپسازچندروزمشکالتازبین
بروند،اماتصویربدنیدرذهندیگرانجابگیرد.

منابع

gاهداییوند،فرنازودیگران،مهارتهایکنترلخشمخودوهمسر،تهیهشدهدردانشگاه
علومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی،گروهسالمتخانوادهمعاونتامور
بهداشتی دانشگاهعلومپزشکیوخدمات تهران: بالینی، روانشناسی بهداشتیوگروه

درمانیشهیدبهشتی،1394.
g:بترا،پرمودا،راههایسادهبرایکنترلومدیریتاسترس،ترجمهمهدیقراچهداغی،تهران

نخستین،1386.
gبولتن،رابرت،روانشناسیروابطانسانی)مهارتهایمردمی(،ترجمۀحمیدرضاسهرابیو

افسانهحیاتروشنایی،تهران،رشد،1386.
g،پاپالیا،دایانای،سالیوندکاسالدزوروتداسکینفلدمن،روانشناسیرشدوتحولانسان

ترجمۀداوودعربقهستانی،هامایاکآوادیسیانس،حمیدرضاسهرابی،فروزندهداورپناه،
افسانهحیاتروشناییوسیامکنقشبندی،تهران،رشد،1392.

g.1391،پادیاب،عبدالخالق،روانشناسیپرخاشگری،تهران:زیتونسبز
gو اسالمی منابع به نگاهی با مدیریتخشم بده!: قورت را جعفریهرفته،مجید،خشمت

روانشناختی،قم:مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(،1395.
g.1390،حسینی،داوود،روابطسالمدرخانواده،قم،بوستانکتاب
gحیدری،مجتبی،خانواده+عشق×اخالق،قم:مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی

)ره(،1394.
g.1390،)ــــــــــ،هوایفاصلهسرداست،قم:مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره
g:خلیلیانشلمزاری،محمود،خطیب،مهدی،دستدردستارتباط:مهارتارتباطموثر،قم
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مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(،1395.
g.1387،خنیفر،حسین،پورحسینی،مژده،مهارتهایزندگی،قم:هاجر
g.1388،شرفی،محمدرضا،مهارتهایزندگیدرسیرهرضوی،مشهد،آستانقدسرضوی
g.1350،شکوهی،مسعود،آشناییبامهارتهایزندگیازدیدگاهاسالم،تهران،دفترعقل
gشینفلورانس،اسکاول،چهاراثرازفلورانساسکاولشین،ترجمۀلیالرحمتی،تهران،گنج

معرفت،1388.
g.1384،قربانی،نیما،سبکهاومهارتهایارتباطی،تهران،تبلور
g،گروهتحقیقونویسندگانمؤسسهفرهنگیقدروالیت،روانشناسیآرامشوراحتی،تهران

قدروالیت،1393.
gتاجیک عزیزاهلل ترجمۀ کاربرد، و تاریخچه نظریه، درمانی، خانواده ساموئل، گالدینگ،

اسمعیلیومحسنرسولی،تهران،تزکیه،1392.
gگلدارد،دیوید،مفاهیمبنیادیومباحثتخصصیدرمشاوره:آموزشوکاربردمهارتهایخرد

درمشاورهفردی،ترجمۀسیمینحسینیان،تهران،کمالتربیت،1389.
gمککی،ماتیو،پاتریکفانینگوکیمپالک،رابطهمؤثرمهارتهایزناشویی،تهران،اسرار

دانش،1379.
g.1389،میرزابیگی،حسنعلی،میرزابیگی،فرهاد،آقائی،سعید،پرخاشگری،تهران:آوامتن
gهیتلر،سوزان،معجزهگفتوگو:رازدستیابیبهزندگیمشترکعاشقانهومستحکم،ترجمۀ

اکرماکرمی،تهران،صابرین،1386.





بخش سوم

حقوق متقابل زوجین
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فصل اول

 کلیات

شروعزندگیمشترکبانگاهاجمالیبهحقوقوتکالیفزوجینآغازمبارکی
است.دراینفصلبهزبانسادهبهحقوقوتکالیفمشترکواختصاصیزوجین
پرداختهشدهاست.مخاطبایننوشتاردخترانوپسرانجواندرآستانۀازدواجهستند

کهباداشتنشرایطقانونیدرحالبرقراریپیوندزناشوییمیباشند.

1- ثبت ازدواج

ازسال1310درایران،ثبتازدواجاجباریشدوبرایشوهریاعاقدیکهبدون
ثبتنکاحاقدامبهازدواجنماید،مجازاتوجوددارد.1

درحالحاضربهموجبقانونمجازاتاسالمیمصوبسال1370وقانونحمایت
خانوادهمصوبسال1391،بهمنظورحفظکیانخانواده،ثبتواقعۀازدواجدائم،طالق
ورجوعطبقمقرراتالزامیاستوچنانچهمردیبدونثبتدردفاتررسمیمبادرت
بهازدواجدائم،طالقویارجوعنماید،ضمنالزامبهثبتواقعهنکاحبهمجازات
جزاینقدیدرجۀ5)ازهشتادمیلیونریالتایکصدوهشتادمیلیونریال(ویاحبس

تعزیزیدرجۀ7)ازنودویکروزتاششماه(محکوممیگردد.2
قانونحمایتخانوادهمصوبسال1391همچنینثبتنکاحموقترادرمواردی

الزامیکردهاست:1-باردارشدنزوجه؛2-توافقطرفین؛3-شرطضمنعقد.
در و ازدواجمجددمیباشد برای دادگاه اجازة به منوط نیز ازدواجمجدد ثبت
ازدواجکندوآنراثبتنکندمجرمشناخته صورتیکهکسیبدوناجازةدادگاه
میشود.البته،ازدواجیکهبهثبتنرسد،بهاعتقاداغلبحقوقدانانباطلنیستو
وجودازدواجرامیتوانبادالیلدیگر،هرچندبهسختی،اثباتکرد.ولیآسانترین
راهبرایاثباتوجودرابطۀزوجیتثبتازدواجدردفتررسمیاست؛وجودفرزندان

1-قانونازدواجمصوب1310.
2-ماده645قانونمجازاتاسالمی.
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مشروع،ارثبردنزوجینوفرزندان،نفقۀزوجه،مهریۀنکاح،مشروعیترابطۀزوجین
وحتیوقوعطالقمبتنیبراثباترابطۀزوجیتاستووجودسندداللتبرهمۀ
اینامورمیکند.بههیچدعوایخانوادگیرسیدگینمیشود،مگراینکهسندازدواج
ضمیمۀدادخواستباشد.بنابراین،تأخیربیناجرایعقدنکاحشرعیوتنظیمسند
ازدواجبههیچوجهبهنفعخانوادههانیست.درعینحالانکاررابطۀزوجیتجرممیباشد

ومجازاتحبسوجزاینقدیدارد.1
آنچهدریکسندازدواجنوشتهمیشودبهشرحزیراست:

1-مشخصاتفردیعروسوداماد؛
2-گواهینامۀصحتوتندرستیبرایثبتنکاح؛اینگواهینامهبرایتصدیق
سالمتازامراضمسریمهممیباشد.2همچنینبانوانبایدگواهیتصدیقواکسن
کزازراقبلازازدواجداشتهباشند.3همینطورآزمایشتشخیصناقلینتاالسمیقبل
ازازدواجاجباریاست.4درقانونبرنامۀپنجسالۀششمتوسعۀاقتصادی،اجتماعی
وفرهنگیجمهوریاسالمیایرانمصوبسال1395بهدولتتکلیفشدهاست،
انجام ژنتیکی اختالالت بروز نظر از پرخطر ازدواجهای برای سال پنج طول در
آزمایشهایالزمراالزامینماید.بنابراین،متقاضیانبایددرصورتتکلیفبهداشتن
اینآزمایشاتقبلازثبتازدواجگواهیالزمرااخذکنند.وجودبرخیازبیماریها،
آسیبهایجسمیومعلولیتمانعازدواجنیست،ولیسختگیریهایقانونگذاربرای
اطالعدقیقطرفینازمشکالتجسمییکدیگرومخاطراتیکهفرزندانشانراتهدید

میکند،میباشد.5
3-مهریه؛درصورتیکهمهریهغیرمنقولباشد،برایاینکهسندازدواجنسبتبه
ملکهمرسمیتحاصلنماید،اگرملکثبتشدهباشدوصاحبدفترازدواجدارای

1-قانونراجعبهانکارزوجیتمصوب20اردیبهشتماه1311.
2-ماده1040قانونمدنیوقانونلزومارائهگواهینامۀپزشکقبلازوقوعازدواجمصوب1317.

3-قانونالزامتزریقواکسنضدکزازبرایبانوانقبلازازدواجمصوب1367.
4-مصوبههیئتوزیراندرخصوصآزمایشتاالسمیقبلازازدواجمصوب1367.

5-ماده75قانونبرنامۀششمتوسعۀاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانمصوبسال1395.
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دفتراسنادرسمیهمباشد،بایستی،ورقۀازدواجرادردفتراسنادرسمیثبتنمایدوبه
دفترامالکبفرستدواگرملکثبتنشدهباشد،بایدسندازدواجرادردفتراسنادرسمی
ثبتکند.درصورتیکهصاحبدفترازدواجدارایدفتراسنادرسمینباشد،بایستی،
سندازدواجراتحتمسئولیتخودبهیکیازدفاتراسنادرسمیحوزةخودارسالکند.

درصورتیکهمهریهمنقولباشد،مشخصاتآندرسندازدواجدرجمیشود.
دربارةمهریهتوجهبهاینمواردالزماست:

اول:مهریهبایدمعلومومعینباشدودارایابهامنباشد؛یعنیتعداد،مقدارووصف
آنمعلومباشد.مثاًلنمیتوانیکدانگازخانهایرامهریۀزنقرارداد،مگرآنکه

مشخصاتآنخانهدقیقاًتعیینگردد؛
دوم:مهریهبایدمتعلقبهشوهربودهیامالکآنرضایتداشتهباشد.درصورتی
کهمهریهمجهولباشدیامتعلقبهغیرباشد،عقدصحیحاست،ولیبهزندرصورت

وقوعنزدیکیمهرالمثلتعلقمیگیرد؛
سوم:مردبایدقصدپرداختمهریهراداشتهباشد،دراینبارهقرآنکریممیفرماید:
»اتوا النساء صدقاتهن نحله«1»مهریۀزنانرابهطیبخاطربدهید«.پیامبر)ص(نیز
فرمود:»خداوندمتعالهرگناهیرامیآمرزدمگرگناهکسیراکهمهریۀزنراانکار

کند«؛2
الزمبهذکراست،مهریهبایددرحداستطاعتمردباشد،بنابراین،مهریهبایددر

حدودمتعارفومتناسبباشئونزوجینباشد.
چهارم:مهریهیابخشیازمهریهمیتواندمؤّجل)دارایمهلتوزمانمشخص(
باشد،دراینصورتتارسیدنزمانمقرر،زننمیتواندمهریهرامطالبهکند،مگر
اینکهشوهرفوتکندکهدراینصورتمهریۀزنحالمیشودوازماترکشوهر
ابتدامهریۀزنرامیپردازندوسپسارثافرادرامطابقسهماالرثتقسیممیکنند.
درضمن،اگردرسندازدواجثبتشودویازنبپذیردکهمردمهریهراعنداالستطاعه

1-نساء:4،3
2-مجلسی،بیتا،ج103،ص129.
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تواناییپرداخت بپردازد؛پرداختمهریهزمانیبرمردالزموضروریمیشودکه
مهریهراداشتهباشد.دراینصورتاگرزنمهریۀخودرامطالبهکند،تواناییمالی
مردموردبررسیقرارمیگیرد؛اگرتوانپرداختآنراداشت،بهپرداختمهریهمجبور

میشود؛اگرتوانپرداختآنرانداشت،دیگرمجازاتنخواهدشد.
الزمبهتوضیحاست،مطابققانونمدنیمیزانمهریۀکمیازیادبایدموردتوافق
طرفینباشدوهیچسقفیبرایتعیینمهریهوجودندارد،امادرمادة22قانونحمایت
خانوادهمصوبسال1391پیشبینیشدهاست:»هرگاهمهریهدرزمانوقوععقدتا
یکصدودهسکۀتمامبهارآزادییامعادلآنباشد،وصولآنمشمولمقرراتماده
2قانوناجرایمحکومیتهایمالی1است.چنانچهمهریهبیشترازاینمیزانباشد،
درخصوصمازادفقطتواناییزوجمالکپرداختاست.رعایتمقرراتمربوطبه

محاسبۀمهریهبهنرخروزکماکانالزامیاست«.
الزمبهذکراست،درسال1385بهعلتافزایشزندانیانیکهبهدلیلعدم
پرداختیاناتوانیازپرداختمهریهبهدرخواستزنبهحبسمیافتندوهمچنین
بهدلیلرشدبیرویۀمبالغمهریه،ادارةثبتواسنادکشورطبقبخشنامهایشرط
باعنوان»شرطج«بهعقدنامههای افزود.اینشرطکه دیگریرابهعقدنامهها
جدیدافزودهشدهاستدربارةمیزانمهریهونحوةپرداختآنمیباشدکهقسمت
اولآنمربوطبه»عندالمطالبه«بودنمهریهاست؛یعنیپرداختمهریهبهمطالبهو
درخواستزنوابستهمیباشد،دراینحالتمهریهنقداستوهیچقیدزمانینداردو

بهمحضانعقادعقدنکاح،مهریهبهملکیتزندرمیآید.
پرداخت یعنی است؛ بودنمهریه به»عنداالستطاعه« مربوط آن قسمتدوم

مهریۀزنموکولبهزمانتواناییمالیمردمیشود.

1-قانونمذکورتغییریافتهاستومعادلاینحکمدرمادة3قانوناصالحقانونفوققراردارد.نتیجهاینکهزوجه
هرچندنمیتواندبرایمازادبرمیزانصدودهسکهبهاینمادهاستنادکندودرخواستحبسزوجرانماید،لکناین
امرمانعازایننیستکهزوجهنسبتبهمازادصدودهسکهدرخصوصوصولمهریۀاموالزوجراازطریقمعرفی

بهاجرایاحکامتوقیفواستیفاءحقنماید)نظریهادارهحقوقیقوةقضائیهبهشماره1784/92/7مورخ92/9/13(.
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واقعیتایناستکهاگرمهریههامنطقی،متعارف،درحدشئوناتوتوانایی
طرفینباشند،انتخابشرطاول،عندالمطالبهبودنمهریه،مناسباستومشکلی
ایجادنمیکند،بهقولمشهورونظرشارعمقدسحافظحقوقزناناست،ولیاگر
مهریههاغیرمتعارفوسرسامآورباشد،برایپیشگیریازخطربهحبسافتادنمرد
بهمصلحت باشد،شرطدوم نداشته را پرداخت استطاعت بهویژهدرصورتیکه

است.
پنجم:نوعومدتنکاح:نکاحممکناستدائمیاموقتباشد؛لذااینموضوع
بایددرسندنکاحقیدشود.همچنیناگرازدواجموقتباشدبایدمدتآنمعلومباشد1.
ششم:امضایسند:برایاینکهسندازدواج،رسمیمحسوبشود،الزماست،
عالوهبرسایرشرایطمقررقبلیبهامضایزنوشوهر،مجریصیغۀازدواجودوشاهد
یابیشتر،بهنحویکههرسندالاقلدارایششامضاءباشد،همبرسد.2بنابراین،اگر

مجریصیغۀازدواجیکنفرباشد،امضایسهشاهدالزماست.

2- شروط ضمن عقد ازدواج

»درعقدنکاح،حقوقوتکالیفزوجیندرقوانینتعیینشدهاست،ولیدرعینحال،
قانوندربرخیازمواردتوافقهایخصوصیزوجینرانیزپذیرفتهاست.ماننداینکه
اختیارتعیینمسکنباشوهراست،ولیزوجینمیتوانند،خالفآنراتوافقکنند.در
قانونمدنیآمدهاست:زنبایددرمنزلیکهشوهرتعیینمیکند،مسکننماید؛مگر

اینکهاختیارتعیینمنزلبهزندادهشدهباشد.3
درحالحاضرسندهایازدواجدارایشروطچاپشدهایاستکهاگرزوجینذیل
هریکراامضاءکنند،درروابطبینآنهاقابلاستنادوالزماالجرااست.اینشروط

چاپشدهدرحقیقتدوشرطاست:

1-ماده13نظامنامهدفترثبتازدواجوطالقمصوبمهرماه1310.
2-ماده2نظامنامهدفترثبتازدواجوطالق.

3-ماده1114قانونمدنی.
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شرط)الف(تنصیفداراییزوجاستکهمطابقآناگرشوهرزنرابدوندلیل
موجهطالقدهد،بایدنصفداراییخودراکهپسازازدواجبهدستآوردهاست،به

زوجهمنتقلکند؛یعنیزنشریکنصفداراییمرداست؛
شرط)ب(آناستکهزن،باوجودمواردمعّین،وکالتدرطالقراازشوهرداشته
باشدودرصورتوجودهریکازآنموارد،خودرامطلقهنماید؛یعنیزنمیتواندبا
شوهرتوافقکندکهاگرشوهررفتارینادرستداشتهباشد،بتواندخودرابهوکالتاز
طرفشوهرطالقدهد.علتپیشبینیاینحقطالقبرایزنبهوکالتازشوهر
آناستکهطالقازنظرقوانینایرانبهارادةمرداستوزندرصورتیحقطالق
داردکهازدادگاهاجازهبگیرد،1یااینکهازشوهروکالتدرطالقداشتهباشدواین
شرطیاستکهدرقانونمدنیپذیرفتهشدهاست:»طرفینعقدازدواجمیتوانند،هر
شرطیکهمخالفبامقتضایعقدمزبورنباشد؛درضمنعقدازدواجیاعقدالزمدیگر
بنمایند«.مثلاینکهشرطشود،هرگاهشوهرزندیگربگیردیادرمدتمعینیغایب
شودیاترکانفاقنمایدیابرعلیهحیاتزنسوءقصدکندیاسوءرفتارینمایدکه
زندگانیآنهابایکدیگرغیرقابلتحملشودزنوکیلووکیلدرتوکیل2باشدکهپس

ازاثباتتحققشرطدرمحکمهوصدورحکمنهاییخودرامطلقهسازد«.3
مواردیکهدرعقدنامههاذکرشدهوبهموجبآنزنبهوکالتازشوهرمیتواند

خودرامطلقهکند،بهاینشرحاست:
1-شوهرازدادننفقهبهزنبهمدتششماهبههردلیلاستنکافکندوالزاماو
بهپرداختنفقهممکننباشد،همچنیندرموردیکهشوهرسایرحقوقواجبزن

رابهمدتششماهوفانکندواجباراوبهایفاهمممکننباشد؛
زوجه برای را زندگی ادامۀ بهحدیکه شوهر سوءمعاشرت یا سوءرفتار -2

غیرقابلتحملکند؛

1-مواد1130قانونمدنیو1029قانونمدنی.
2-ازجانبشوهروکیلباشدکهخودرامطلقهکند،یااینکهبتواند،ازجانبشوهروکیلبگیردتاوکیلاوراازطرف

شوهرطالقدهد.
3-ماده1119قانونمدنی.
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زوجه برای زناشویی دوام بهنحویکه صعبالعالج، امراض به زوج ابتالی -3
مخاطرهآمیزباشد؛

4-عدمرعایتدستوردادگاهدرمنعاشتغالزوجبهشغلیکهطبقنظردادگاه
صالح،منافیبامصالحخانوادگیوحیثیتزوجهباشد؛

5-جنونزوجدرمواردیکهفسخنکاحشرعاًممکننباشد؛
6-محکومیتشوهربهحکمقطعیمجازاتپنجسالحبسیابیشتر،یابهجزای
نقدیکهبراثرعجزازپرداختمنجربهپنجسالحبسشودویابهحبسوجزای
نقدیکهمجموعاًمنتهیبهپنجسالیابیشترشودوحکممجازاتدرحالاجرا

باشد؛
7-ابتالیزوجبههرگونهاعتیادمضریکهبهتشخیصدادگاهبهاساسزندگی

خانوادگیخللواردآوردوادامۀزندگیبرایزوجهدشوارباشد؛
8-زوجزندگیخانوادگیرابدونعذرموجهترککندویاششماهبدونعذر
موجه،ازنظردادگاه،غیبتکند.تشخیصترکزندگیخانوادگیوعذرموجهبا

دادگاهاست؛
9-محکومیتقطعیزوجدراثرارتکابجرمواجرایهرگونهمجازاتاعماز
حدوتعزیردراثرارتکابجرمیکهمغایرباحیثیتخانوادگیوشئونزوجهباشد.
تشخیصاینکهمجازاتمغایرباحیثیتوشئونخانوادگیاست،باتوجهبهوضعو

موقعیتزوجهوعرفوموازیندیگربادادگاهاست؛
10-درصورتیکهپسازگذشتپنجسال،زوجهازشوهرخود،بهعلتعقیمبودن

ویاعوارضجسمیدیگر،صاحبفرزندنشود؛
11-درصورتیکهزوجمفقوداالثرشودودرمدتششماهپسازمراجعهزوجه

بهدادگاهپیدانشود؛
12-زوجهمسردیگریبدونرضایتزوجهاختیارکندیابهتشخیصدادگاهنسبت

بههمسرانخوداجرایعدالتنکند؛
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بخشیازشروطمذکورکهدرسال1361بهعقدنامههایرسمیاضافهشد،در
سالهایبعدواردقوانینکشورگردید.بسیاریازمفادمندرجدربنددومشروطضمن
عقد)وکالتزندرطالقازسویشوهربهسببسوءمعاشرت،حبس،غیبتو...(
ازمصادیقعسروحرجزنشناختهشدهاستکهمطابقماده1130قانونمدنی1با

اثباتآن،دردادگاه،بهدرخواستزناومطلقهمیشود.
امروزه،مواردیمثلترکزندگیخانوادگیبهمدتششماهمتوالی،اعتیادبه
موادمخدرومشروباتالکلیکهمخلروابطخانوادگیباشد،محکومیتقطعیبه
حبسپنجسالیابیشتر،ضربوشتمیاهرگونهسوءمعاشرت،ابتالءبهبیماریهای
صعبالعالجروانیو...درقانونپیشبینیشدهاست.لذااینسؤالمطرحمیشودکه

باوجودپیشبینیقانون،امضایاینشروطچهفایدهایخواهدداشت؟
قبولکردناینشروطازدونظرمفیداست:

1-دادگاهبهمواردیکهضمنعقدنکاحشرطشدهاست،درصورتعدمحضورمرد
نیزمیتواندرسیدگیکند؛زیراوکالتاززوجبرایزوجهدرضمنعقدشرطشده

است.
2-شرایطاثباتدعویرابهنفعزندرمواردفوقآسانترمیکند،زیراگاهاثبات

عسروحرج)تنگیوسختی(تحملناپذیردشواراست.
سؤالدیگریکهبهذهنمیرسد،آناستکهباوجوداینشرایط،چراهمین
موارددرقانونپیشبینیشدهاست.علتدرجاینموارددرقانونآناستکهدر
اعمال آنها مورد در قانون مقررات توسطشوهر، اینشروط امضای عدم صورت

میشود.
شروط دیگر

درعقدنامهقسمتدیگریوجودداردکهزوجینمیتوانندشرایطدیگریرابه
ارادةخودانتخابکردهوبرآنتوافقوبهعقدنامهملحقکنند.

1-مادهاصالحی1130قانونمدنیمصوب29تیرماه1381،مجمعتشخیصمصلحتنظام،روزنامهرسمی16768،
مورخ81/6/31.
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حضرتعلی)ع(فرمودهاند:»هرکهبرایهمسرششرطینماید،بایدبهآنشرط
وفاکند.همانامسلماناننزدشرطهایخویشهستندوبایدبهشرطخودوفانمایند؛

مگرآنکهبهواسطهشرط،حاللیراحرامیاحرامیراحاللنمایند«.1
بههرحالدرالحاقشروطبهسندنکاحنیزشرایطیوجوددارد:

اموریرامیتوانباعنوانشرطدرسندازدواجآوردکهازیکسوباطبیعتازدواج
مخالفنباشدوازسویدیگرازدیدگاهفقهیوقانونیمنعینداشتهباشد.2

شروطمخالفشرعمانندآنکهزنبگوید:منهمسراوشدمبهشرطاینکهدیگر
نمازنخوانیومانندآن.

شروطمخالفقانونمانندآنکهمردشرطکندبازنازدواجمیکندبهشرطاینکه
عقداوراثبتنکند.

شرطمخالفذاتعقدنکاح)طبیعتعقد(مانندآنکهزندرعقدازدواجدائمشرط
عدمتمکیننماید.

تشخیصشروطباطلوصحیحهمیشهآساننیست،مثاًلمردنمیتوانددرعقد
دائمشرطنمایدکهنفقههمسرخودرانپردازد،ولیزنمیتواندنفقهخودرامانندسایر

حقوقمالیخودصلحکندوبهمیلوارادةخودازشوهرخویشنفقهنگیرد.
هیچ بدون یکدیگر شخصی وضعیت از باید زوجین که اطالعاتی مهمترین
دیگران فریب یا شیطانی وسوسههای دچار آینده در تا باشند داشته پردهپوشی
نشوند،بهاینشرحاست:اصلونسبزوجین،قومیت،زبان،تابعیت،سن،اقامتگاه،
تحصیالت،دینومذهب،شغل،میزاندرآمد،سابقۀتأّهلیاتجرد،وضعیتسالمتی
یابیماری،عالئقوانتظاراتقطعیهریکاززوجینازدیگری،افرادیکهبایکیاز

زوجینزندگیمیکنند،محلسکونت،مدتعقدوزمانعروسی.

1-عاملی،1367،ج21:ص68.
2-عراقی،1369:ص52.
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فصل دوم

آثار ازدواج

مترتب آن بر آثاری منعقدشد، باهمۀشرایط و بهطورصحیح ازدواج هرگاه
میشودکهمهمتریناینآثاردرزمینۀحقوقوتکالیفناشیاززوجیتاست.

1- حقوق و تکالیف مشترک زوجین

ازآن ازدواجشکلمیگیرد؛ زنوشوهراهدافمشترکیدارندکهبراساسآن
جمله:رسیدنبهآرامشروحی،ارضاینیازهایجنسی،کسباستقاللازخانوادةپدری،
برطرفکردننیازهایعاطفی،تولیدمثل،بهرهمندیازجایگاهارزشمندپدرییامادریو...
همۀایناهدافمشترکوسیلهایاستکهحقوقوتکالیفمشترکیرابینزنو
شوهرایجادمیکند.درحقوقوتکالیفمشترکزوجینهردوازاینحقبرخوردارند
کهطرفمقابلتکلیفشراانجامدهد،همچنینهریکاززوجینوظیفهدارد،تمام

تالشخودرابرایانجاماینمسئولیتبهکارببرد.

1-1- حسن  معاشرت

مصادیقحسنمعاشرترفتارتوأمباخوشرویی،مسالمتوصمیمیتوپرهیزاز
مجادلهواهانتاست.1

ازالزاماتحسنمعاشرتایناستکهزنوشوهربایکدیگرزندگیکردهودر
محلمشترکیبهسربرند؛بنابراین،شوهرمکلفاستزنشرادرخانهبپذیردوزن

نیزاصواًلمکلفاستکهدرخانۀشوهرزندگیکند.2
داشتنروابطجنسیبهطورمتعارفنیزجزئیازخوشرفتاریمحسوبمیگردد.
بیاعتنایییکیازآندوبهخواستطرفدیگردراینزمینه،هرگاه،مستندبهدلیل

موجهینباشد،برخالفحسنمعاشرتشمردهمیشود.3

1-صفایی،122:1377  .
2-عراقی،90:1369 .
3-عراقی،همان:91.
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اظهارمحبتواحتراممتقابلبینزنوشوهرازمصادیقحسنمعاشرتبودهو
موردتأکیدمعصومینعلیهمالسالماست.

خروجازحسنمعاشرتبرایزن،اگربهصورتعدمتمکینجنسیباشدموجب
دارایسوءمعاشرت اگر بود1وشوهر نخواهد نفقه اومستحق و »نشوز«ویشده
باشدبهنحویکهادامهزندگیخانوادگیغیرقابلتحملگرددزنحقطالقخواهد

داشت.2
ترکزندگیخانوادگیتوسطیکیازدوطرفنیزباضمانتاجرایمناسبمواجه
است.درصورتیکهزنخانۀمشترکرابدوندلیلموجهمثلدرامانماندنازضرر
جسمییامالییاحیثیتی،ترکنماید،»ناشزه«محسوبمیشودومستحقنفقه
نیست.درموردمردنیزاگرالزامویبهبازگشتبهزندگیمشترکتوسطدادگاهموفق
نباشدواینمدتبهششماهمتوالییانهماهمتناوبدرمدتیکسال،بدونعذر
موجه،برسدموجبدرخواستطالقتوسطزوجهخواهدبودودادگاهایندرخواست

راخواهدپذیرفت.3
البتهاینمقدارکهذکرشد،جنبۀحقوقیمسئلهاست،وگرنهدرجنبۀاخالقیآن،
توصیۀاکیدآناستکههمسرانمراقبباشند،هموارهسربریکبالیننهندوبه
اهمیتبسترمشترکونقشاینهمبستریدرایجادمودتورحمتبینآنهاوتأثیر
اینآرامشروحیوروانیبرهمۀاعضایخانوادهتوجهداشتهباشند.همانگونهکهدر
روایتیبیانشدهاست:»برایجوانمردانهالکتونابودیاستکهمرددرشهری

کهخانوادهاشدرآنهستند،باشد،ولیدرمنزلخودشبراسپرینکند«.4

1-ماده1110قانونمدنی.

2-ماده1130قانونمدنی.
3-ماده1130قانونمدنی.بند1.

4-حرعاملی،1413ق:ج20،ص171.
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طبیعیاستکههرگونهاعتیادبهموادمخدریامشروباتالکلییاضربوشتم
زوجهازمصادیقبارزسوءمعاشرتخواهدبودکههریکبهتنهاییدالیلقابلقبول

برایدادگاهجهتدرخواستطالقتوسطزوجهمیباشد.1
وفاداریزوجینبهیکدیگروتخصیصروابطجنسیبهحریمخانوادهوطهارتدر
روابطزناشویینیزازمصادیقمهمحسنمعاشرتاست.2یعنیزوجینبایدازبرقراری
رابطۀنامشروعوخارجازقوانینبپرهیزند.عرفوعادتمسلّمومقرراتجزائیو
ازوجوداصل نیزحاکی ازحریمزوجیت تعیینمجازاتبرایروابطجنسیخارج

وفاداریزوجیندرحقوقجمهوریاسالمیایراناست.3

1-2- تحکیم خانواده و مشارکت در امور آن

شکایتکردنزنوشوهرازیکدیگروشکایتبردندرنظردیگرانازاموری
استکهموجبضعفارکانخانوادهمیشودوزنیامردنبایدبهاندکاختالفیدر
نزددیگرییادادگاهشکایتبرند.گاهمشاهدهمیشودبرخیزنانبااندککدورتی
ازشوهر،مهریۀخودرااجرامیگذارند،یابهنزدپدرومادرخودمیروندوازشوهر
گلهمیکنندویادادخواستطالقمیدهند.اینامورهمهموجبمناقشاتودشمنی
وکینۀبینزوجینمیشود.شایدبههمیندلیلاستکهپیامبرگرامیاسالم)ص(
فرمودند:»منزنیراکهازخانۀخوددامنکشانبرایشکایتازشوهرشبیرون
شود،دشمندارم«.4وهمچنینمردیراکهموجبشکایتبردنزنمیشودنکوهش
میکنندودراینبارهمیفرمایند:»بدترینمردانکسیاستکهتهمتمیزند،بداخالق
وبدزباناست،بهتنهاییمیخورد،بخششنمیکندو...همسرشرابهپناهبردنبه

دیگرانوادارمیکند«.5

1-ماده1130قانونمدنی،بند2و4.
2-منشورحقوقومسئولیتهایزندرنظاماسالمیایران،فصلدومبندنهم.

3-صفاییوامامی،123:1386.
4-پاینده،96،1382.

5-کلینی،1388ق،ج2:ص292؛حرعاملی،1413ق،ج15:ص340.
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کمکزنوشوهربهیکدیگرنیزازمصادیقحسنمعاشرتاست.گاهزندرامور
مشخصخودنیازبهیاریمرددارد؛مانندوقتیکهبیماریادربسترزایماناستوگاه
مردنیازبهیاریزنداردکهایننوعمساعدتموردتأییددینمبیناسالماستو

ریشههایمحبتبینزوجینراتقویتمیکند.
وفاداریهمسرانبهیکدیگرنیزازمهمترینعواملتحکیمخانوادهاستوهر
نوعنگاه،گفتارورابطۀحرامباغیرهمسرموجبرنجشوکدورتفیمابینهمسران
میباشدکهبرایحفظتحکیمخانوادهپرهیزازآنضروریاست.آنچهزمینۀوفاداری
بینهمسرانراتقویتمیکندعفافاستکهبهزنومرددرآدابدینیتوصیهشده
است؛چنانچهرسولاهلل)ص(فرمود:»العفاف زينه النساء«»عفافزینتزناناست«.1
امامصادق)ع(نیزدراینموردفرمود:»... عفوا عن نساء الناس تعف نساوکم«2
»اززنهایمردمبپرهیزیدونسبتبهآنهاعفتداشتهباشیدتازنهایشماهمپاک

بمانند«.
همچنینغیرتمرداندرحفظعفافخانوادهستایششدهاست.رسولخدا)ص(
فرمود:»خداوندبندگانباغیرتخودرادوستدارد«.3وفرمود:»خداوندلعنتکند
کسیراکهغیرتندارد«.4البته،بایدتوجهداشتکهغیرتدررعایتمحرماتامری
مطلوباست؛مانندآنکهشوهربههمسرخودتذکردهدتادربرابرنامحرمانآرایش
نکندوحجابخویشراحفظنمایدویادرمعاشرتباهمکارانمردخودرفتاریمتین
وباوقارداشتهباشد.البته؛بایدیادآوریکردهمانگونهکهغیرتدرامورحراممطلوب
وپسندیدهاست؛غیرتدراموریکهحاللاستزشتوناپسنداستومطابقفرموده
امامصادق)ع(:»درامرحاللغیرتوجودندارد«.5زیراغیرتبیجاآثارمخربیدارد.
همانگونهکهحضرتعلی)ع(درنامهایبرایامامحسن)ع(چنیننوشت:»تورااز

1-پاینده،1382:ح2008.
2-شیخصدوق،1400ق:ص288؛کلینی،1388ق،ج5،:ص554.

3-الهندیالمتقی،1409ق:ح7070.
4-مجلسی،بیتا،ج79،ص115.

5-امامصادق)ع(فرمود:الغیره فى الحالل،مجلسی،بیتا،ج43:ص144؛عاملی،همان،ج20،ص238.
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غیرتبیجا،برحذرمیدارمزیراغیرتبیجازنانسالمرابهبیماریسوقمیدهد«.1
بنابراین،وسواسهایغلطبرخیمردان،درزیرنظرگرفتنهمسرخودوتذکرهای
مدامکهچراباآنمردحرفزدییاچراجوابتلفنمردیرادادییا...ازمصایق

غیرتهایغلطونادرستمیباشد.

1-3- گذشت و مدارا

اشتباه زوجین از یکی که میآید پیش مواردی مشترک زندگی در بههرحال
میکند.گذشتازغفلتوخطایکضرورتزندگیمشترکاست.انسانهابهسبب
انسانبودنازخطاواشتباهمصوننیستند.بخشیدنوبخشیدهشدنوسیلهایبرای
تداومزندگیمشترکاست.اینامردرخانوادههاییکهفرزنددارند،ضرورتبیشتری
دارد؛چراکهگذشتازخطاهایکودکانالزمۀتربیتآنهاست.عالوهبرآن،داشتن
نعمتپدرومادرازحقوقکودکان،استوگاهاینمصلحتبرمنافعشخصیپدرو
مادرغلبهدارد.چهبسا،پدریامادرباعلمبهاینکهحقوقهمسریاوازجانبدیگری
تضییعمیشود،بهمنظورحفظحقوقاطفالمعصوموبرخورداریازنعمتپدرومادر

وبهرهمندیکودکانازمحیطیآراموبدونتنش،ازحقوقخودمیگذرند.
عالوهبرآن،درخانوادههاییکهیکیاززنوشوهرگرفتاربدرفتاریاست،توصیه
میشودتاهمراهباصبربرمشکالت،هرچهسریعتربامطالعۀکتابواستفادهازنظر

مشاورین،شیوةبرونرفتازاینمشکالترابیاموزند.

1-4- تربیت اوالد و حضانت اطفال

ازجملهمسئولیتهایمهمزنوشوهرهامراقبتازسالمتجسمانیفرزندان،
رسیدگیعاطفیبهآنهاوبرآوردننیازهایروانیآنانمیباشد.عالوهبرآن،مسئولیت

پرورشفکریوتربیتاخالقیودینیفرزنداننیزبرعهدةپدرومادراست.

1-کلینی،همان،ج5،ص537؛عاملی،همان،ج20،ص237.
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بدینگونهاستکهپدرومادرازچنانجایگاهواالییبرخوردارمیشوندکهخداوند
همگانراپسازپرستشخدابهنیکیبهپدرومادرسفارشکردهواحترامبهآنانرا

برایفرزندانواجبوضروریبرشمردهاست.
حضانتونگهداریفرزنداننیزازحقوقووظایفمشترکزوجیناست.1حضانت
اطفالبرایحمایتازآناناستولذاهیچیکازوالدینحقنداردازنگهداریطفل
امتناعنماید.2شیردهیطفلهمدرصورتیکهتغذیهطفلبهغیرازشیرمادرممکن

نباشدبهعهدةمادراست.3
بههرحال،آنچهکهخانوادههاازآنمطلعهستندوبهآنعملنیزمیکنند،آن
استکهدرایامزندگیمشترکهردوخودرادرموردنگهداریورسیدگیبهفرزندان

خودمسئولمیدانند.آنچهکهگاه،برخیازآناطالعندارنددومورداست:
1-آنچهدرموردحضانتوتربیتاطفالدرقانونبیانشدهاست،اطفالحاصل
ازعقددائموعقدموقتهردوراشاملمیشود.بنابراین،اگرمردیبهواسطۀعقد
موقتبازنیصاحبفرزندشد،ازنظرقانونیاووزنهردوموظفهستند،نسبت
بهنگهداریورسیدگیبهطفلاقدامکنندومردموظفاست،نفقۀکودک)هزینه

خوراک،پوشاک،مسکن،داروودرمانوتحصیل(رانیزبپردازد؛4
2-معمواًلاختالفاتخانوادگیدرموردحضانتکودکانپسازطالقوجدایی

مطرحمیشودمطابققانون:
»درصورتجداییپدرومادر،مادرتاهفتسالگیدرمورداطفال)چهاناث،
چهذکور(اولویتداردوپسازانقضایمدت،حضانتاطفالباپدراست.درصورت
تعیینتکلیف طفل حضانت مورد در طفل، مصلحت به توجه با دادگاه اختالف،
میکند«.5واگرپدرومادرازنظراخالقیصالحنباشندیاصحتجسمانییاتربیت

1-ماده1168قانونمدنی.

2-ماده1172قانونمدنی.

3-ماده1176قانونمدنی.
4-مواد1199و1204قانونمدنی.

5-ماده1169قانونمدنی.
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اخالقیطفلدرمعرضخطرباشد،دادگاهبهتقاضایوابستگانطفلیاقیمیارئیس
حوزةقضاییتصمیمالزمرامیگیرد.1

مواردانحطاطاخالقیپدریامادرعبارتاستاز:اعتیاد،فساداخالق،بیماری
روانی،سوءاستفادهازطفل،ضربوجرحغیرمتعارفطفل.2درهرحالطفلرانمیتوان
ازابویناوگرفتمگربهحکمقانون3هرگاهبههردلیلیطفلبایکیازوالدینزندگی
کند،نبایدازمالقاتبادیگریمحرومشود،4زیرابهرهمندیازحمایتهایعاطفیو

روحیپدرومادرویایکیازآندونعمتیغیرقابلجایگزینهستند.
3-پسازفوتپدر،حضانتفرزندبامادراستودراینزمینهمحدودیتسنینیز
وجودندارد.درواقع»درصورتفوتیکیازابوین،حضانتطفلباآنکهزندهاست

خواهدبود؛هرچندمتوفیپدرطفلبودهوبرایاوقیممعینکردهباشد«.5

2- حقوق اختصاصی مرد

2-1- ریاست مرد بر خانواده

ریاستشوهرهمان»قّوام«بودنشوهراستکهدرقرآنبهآناشارهشدهاست.6
اساساًهرتشکیالتاجتماعیاحتیاجبهیکمدیردارد؛گرچهبینافرادآنمؤسسه

کمالهمکاریوجودداشتهباشد.
دراسالمازآنجاکهتحصیلمالوادارةزندگیبرعهدةمردانگذاشتهشدهاستو
مردمسئولتأمینمخارجزندگیاستمدیریتوسرپرستیخانوادهنیزبرعهدةمردان

گذاشتهشدهاست.
مطابققانونمدنیمردسرپرستخانوادهمحسوبمیشودوموظفاستمخارج
همسروفرزندانراتأمینکندوازجانبدیگروظیفهدارددرموردمسائلمهمزندگی

1-ماده1173قانونمدنی.

2-ماده1173قانونمدنی.
3-ماده1175قانونمدنی.
4-ماده174قانونمدنی.

5-ماده1171قانونمدنی.
6-»الّرجال قّوامون على النساء«،نساء:3.
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خانوادگیتصمیمگیرینمایدودراینتصمیمگیرینیزمیبایستمصلحتهمسرو
فرزندانرادرنظرگیردوازخودکامگیواستبداددرمدیریتخانوادهبپرهیزد.

2-2- تمکین زوجه

مشروع طریق از جنسی نیازهای ارضای ازدواج، مهمترینهدف که آنجا از
با زوجین دارند. اساسی مسئولیتهای و حقوق دراینزمینه شوهر و زن میباشد،
مشاهدةنیازهایجنسیهمسرخود،ولوتمایلچندانینداشتهباشند،میبایستنیاز
همسررابرآوردهسازند)مگرآنکهمانععقلییاشرعیدراینزمینهوجودداشتهباشد(
واینمطابقعهدیاستکهباانعقادقراردادازدواجهردوپذیرفتهاند.پرواضحاست
بامردان،زنهاوظیفۀ زنان روانی و تفاوتهایجسمانی دلیل به دراینزمینه که

سنگینتریبرعهدهدارندوتمکینخاصبرزنانالزامیاست.
زنعالوهبراجابتخواستههایمشروعشوهروایفایوظایفناشیاززوجیت
درموردکامجویی)برآوردننیازهایجنسی(ومساکنت]لزوممسکنگزینیزندر
منزلشوهربرایبرآوردنخواستاو)تمکینخاص([،الزماستکهسرپرستیو
مدیریتشوهررادرمسائلخانوادهوامورفرزندانبپذیردوحقنظارتاورابراعمال
ومعاشرتهایخویشتاآنحدکهبهشئونزندگیزناشوییومصالحخانوادهمربوط
است،قبولکند.1اینچیزیاستکهحقوقدانانازآنبهتمکینعامتعبیرکردهاند.
البتهاگرشوهرتوقعاتنامشروعیانامتعارفیاززنداشتهباشدزنمکلفبهاطاعت
ازاونیست.مثاًلاگرشوهرزنراازادایفرائضمذهبیبازداردویااززنبخواهد
کهاموالشرابهاوانتقالدهد،الزمنیستزنازاواطاعتکند.همچنینهرگاه
مردبرخالفمتعارفازخروجزنازخانهوبازدیدخویشانشجلوگیریکند،رفتاراو

سوءمعاشرتبهشمارمیآید.2
مفهومریاستشوهر،بهمعناینفیاستقاللمالیزننمیباشد.درفقهاسالمی
زنهمانندمرددارایکلیۀحقوقمدنیاستودرمسائلمالیواقتصادیخویش

1-مقدادی،120:1385.
2-صفاییواسداهلل،امامی،131:1386.
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ازاستقاللوآزادیعملبرخوردارمیباشدومیتوانددراموالخودهرگونهتصرفی
کند،بدوناینکهنیازبهکسبموافقتشوهرداشتهباشد،اعمازاینکهاموالاوقبلاز

ازدواجبهدستآمدهباشدیابعدازآن.1

2-3- منع اشتغال زوجه از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا 
حیثیات خود یا زن باشد

ریاستشوهردرخانوادهگاهیموجبمحدودیتزوجهدرانتخابشغلمیشود؛
یعنیشغلزنبایدبارعایتمصالحخانوادهوحیثیتشخصیزوجینباشد.»شوهر
میتواندزنخودراازحرفهیاصنعتیکهمنافیمصالحخانوادگییاحیثیاتخودیا

زنباشدمنعکند«.2
منظورازایننوعشغل،شغلیاستکهذاتاًمشروعباشد.ازمشاغلنامشروعمانند
قاچاقبدونهیچگونهقیدوشرطیمیتوانجلوگیریکرد.تشخیصاینکهشغلزن
یاشوهرمنافیمصالحخانوادگییاحیثیتهمسرهستیانه؛بادادرساستکهباید
دراینزمینهبهعرفرجوعکند.مثاًلاگرشغلزنطوریباشدکهبههیچوجهنتواندبه
ادارةامورخانوادهونگاهداریوتربیتاطفالبپردازدواینشغلاختاللونابسامانی
دروضعخانوادهپدیدآورد،میتوانگفت،منافیمصالحخانوادگیاست.همچنیناگر
زندراشتغالخویشبامرداننامحرممراودةغیرمتعارفداشتهودائماًدرمعرض
نگاههایآلودهوسخنانهرزةمردانقرارمیگیرد،اینشغلباحیثیتزنسازگار

نیستودادگاهبهدرخواستشوهرمیتواندزنراازاشتغالبهاینکارمنعکند.3
بههرحالناگفتهپیداستکهشوهرنیزحقسوءاستفادهازموقعیتخودواختیارات
ناشیازآنراندارد،زیراهمانطورکهدرسابقگفتیم،هدفازریاستمردحفظ
نظامخانوادهواستحکامآناست.پساگربخواهداقتدارخویشرابهمنظوردیگری
بهکاربردوبرخالفمصالحخانوادهوبهقصدقدرتنماییاقدامیکندبایدمنعشود.

1-محققداماد،317:1382.
2-ماده1117قانونمدنی.همینمفهومدریکیازشروطضمنعقدبرایحقطالقزننیزپیشبینیشدهاست.

3-صفاییوامامی،129:1386و130.
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2-4- والیت بر فرزندان

کودکیموجبمحجورّیتطفلاست.محجورّیتیعنیممنوعیتازتصرفات
حقوقیوصغیرتاوقتیرشداوثابتنشود،حقادارةامورمالیخودراندارد.والیتبر
کودکبهاتفاقمذاهباسالمیبرعهدةپدروجدپدریاست.1درقانونمدنیایران

نیزطفلصغیرتحتوالیتقهریپدروجدپدریخودمیباشد.2
درکلیۀامورمربوطبهاموالوحقوقمالیمولیعلیه)فرزند(،ولی)پدریاجد
اختیاراتولیدریکموردمحدوداست دایرة اومیباشد.3 قانونی نمایندة پدری(
وآنموردایناستکهتنهاتصرفاتیازجانباونافذاستکهبراساسمصلحت
»مولیعلیه«)کسیکهتحتوالیتقراردارد،مانندصغیریامجنونیکهجنوناو
بهدورانکودکیمتصلاست(انجامبگیرد.4صغیرهمپسازبلوغورشد،حقابطال
تصرفاتولّیخودرانداردمگراینکهثابتنمایدکهمعاملهبهمنظوررعایتمصلحت

اوانجامنگرفتهاست.5
والیتولیهنگاممحجورشدناویاکافرشدنولیازبینمیرود.6خیانتوناتوانی
ولینیزموجبمیشوددرصورتیکههردوولیخائنیابیلیاقتباشندیایکیخائن
وبیلیاقتباشدودیگریفوتشدهباشد،فردیتوسطدادگاهباعنوان»امین«به

ولیقهریتعیینشود.
مفهومعدملیاقتولیآناستکهاموالطفلدرمعرضحیفومیلقرارگیرد،
یامشرفبهخرابیونقصانباشد.همچنینممکناست،ناتوانیولیقهریناشیاز
زیادیسنوضعفقوایعقالنییاجسمانیبودهیابراثربیماریهاییمثلاعتیادبه
موادمخدروالکلباشد.حالاگرولیقهریرعایتامانتداریرادرحفظونگهداری
اموالطفلرعایتنکند،دادگاهفردیراباعنوان»امین«بهولیضمیمهمیکندتابا

1-ماده1180قانونمدنی.

2-ماده1183قانونمدنی.
3-حلی،ج2،ص80.

4-طاهری،ج3،ص344.
5-ماده1180قانونمدنی.

6-مواد1186،1184قانونمدنی.
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مشارکتوی،اقداماتالزمدراموالطفلانجامگیرد؛یعنیهمکاریومشارکتآنان
درحفظمنافعمحجوروادارةاموراوالزماست.درواقعمحجوردراینصورتدارای

دونمایندةقانونیخواهدبودکهبایدمشترکاًومنضماًاقدامکنند.1
اگرعلیرغمضّمامین،بازهمولیبهخیانتاموالکودکادامهدهد،دراین
صورتدادگاهاوراازوالیتعزلکردهوفرددیگریراجایگزیناومیکند.امروزه
معمواًلدراینگونهموارد،دادگاهمادررامسئولرسیدگیبهاموالکودکمیکند،مگر
آنکهفردصالحتریوجودداشتهباشد.درضمنتوجهبهایننکتهضروریاستکه
والیتپدروجّدپدریدورودارد؛یکرویآنتأمینمخارجزندگیکودکمیباشدو
یکرویدیگرآنمدیریتامورمالیاواست.بنابراین،درصورتفوتپدریاناتوانیاو
درتأمینمخارجفرزندان،جّدپدریمسئولتأمینمخارجزندگیکودکخواهدبود.2

3- حقوق اختصاصی زن

3-1- حق هم بستری

یکیازحقوقزنبرمردآناستکهمردباویترکهمبسترینکند)مضاجعه(.
درصورتیکهمردزندگیمشترکراترککند،یاسایرحقوقزوجیت)مانندهمبستری(
راترککندوزندچارسختیشود،حقزنخواهدبودکهبهدادگاهرجوعکند.معلّق

وبالتکلیفگذاشتنزندرقرآنکریمنکوهششدهاست.3
بدون مشترک زندگی شروع برای تعیینتکلیفنکردن و طوالنی عقدکردن
رضایتطرفیننیزنامطلوباستواسبابکدورتهایفراوانمیشود؛زیراغایت

ازدواجهمانزندگیزیریکسقفوتشکیلخانوادهاست.
همبسترینیزیکیازاهدافزناشوییاست.بههمینعلت،اگردرمردعیبی
باشدکهمانععملهمبستریباشد،زنحقفسخنکاحرادارد.4واگراینعیبپس

1-صفاییوامامی،390:1386.
2-ماده1199قانونمدنی.

3-...و ال تذروها کالمعّلقه.نساء:129.
4-ماده1122قانونمدنی.



ش
م آرا

ق و 
عش         

       

130

ازرابطۀزناشوییدرمردایجادشود،درصورتیکهزندچارسختیومشقتشود،
میتواندبهدادگاهمراجعهوتقاضایطالقکند.هرچنددراینزمینهتوجیهمیشودکه
زنبااتخاذتدابیرالزمهمسرخویشرانزدپزشکفرستادهوباراهنماییپزشکو
درمانالزم،اینعیبشوهربرطرفشود.چراکهدراغلبموارد،پزشکباکشفعلت

ناتوانیجنسیمرد،قادربردرماناوخواهدبود.

3-2- حق نفقه

نفقۀزوجهمخارجیاستکهشوهربایدبههمسرخودبپردازد.مبناینفقۀخانواده
نهتنهامصلحتزناست؛بلکهمصلحتمردوکانونخانوادگینیزدرایناستکه

زنازتالشهایاجباریخردکنندةمعاشمعافباشد.1
مطابققانونمدنیایراننفقهعبارتاستاز:همۀنیازهایمتعارفومتناسببا
وضعیتزنازقبیل:پوشاک،غذا،اثاث،منزل،هزینههایدرمانیوبهداشتیوخادم

درصورتعادتیااحتیاجبهواسطۀنقصانیامرضی.2
نظرمشهوردرفقهامامیهبهاستنادآیۀشریفه»عاشروهّنبالمعروف«آناستکه

رعایتوضعیتوشرایطزنبهنشانۀ»معروف«مالکتعییننفقهاست.3
امادرعینحال،بایدمالک»وضعیتزن«رابراینفقۀویتاحدتواناییزوج
محدودکرد،زیراخداوندبرکسیتکلیفبیشازآنچهدرتواناوست،تحمیلنمیکند.
اگرزنیثروتمندبامردینداروناتوانازدواجمیکند،وضعیتاقتصادیزننمیتواند
مالکنفقۀاوباشد،زیراخودزناقدامبهچنینازدواجیکردهاست.همچنیندر
روایاتمتعددیقناعتپیشهبودنزنتأییدوتکریمگردیدهاست.همچنیناگرزنی
فقیرباشوهریثروتمندازدواجکند،مردنمیتواندبااستنادبهفقیربودنزناورااز

داراییووسعتیکهخداوندبهاواعطاکردهاستمحرومکند.
الزمبهذکراست،مهمترینقیدیکهبراقتصادخانوادهدرفرهنگاسالمیوجود

1-مطهری،1375:صص264و266.
2-ماده1107قانونمدنی.

3-نجفی،1981م:ج31،ص332.
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دارد،خودداریازاسرافوتبذیراست.عرفجامعهوواقعیاتآننهفقطزنوشوهرها
بلکهحتیدادگاهراهمبرآنمیداردکهتواناییمالیمردراهمدرنظربگیرند.روشن
استکهحدودتواناییمالییکفرددرجامعهثابتنیستوبادرآمداووهمبانوسان
هزینۀزندگیرابطۀنزدیکومستقیمدارد.چهبساشوهریدرابتدایازدواجوتشکیل
خانوادهدرآمداندکیداشتهونتواندنیازهایخانوادهرادرحدباالییبرآوردهکندو
بیفزاید،وسایل برآسایشورفاهمادیخانواده یابد افزایش بهتدریجکهدرآمدش

جدیدیتهیهکندویامسکنمناسبتریاختیارنماید.1
ایندرحقیقتپاسخصبوریوقناعتزنونتیجۀتالشوعشقمردبهکانون

خانوادهاست.البته،زنانناسازگاراینآیندةمناسبراازدستمیدهند.
عکساینفرضهماتفاقمیافتدکهدرطولزندگیمشترکگرفتاریهایی
پیشمیآیدودرآمدشوهرکممیشودوهزینۀزندگیباالمیرود،آنگاهاستکه
ازتواناییتامیننیازهاوخواستههایمالیکاستهخواهدشد.طبیعیاستکهیکزن
وفادارومهرباندرچنینشرایطیهمسرشرارهانمیکندودرسختیهاوآسانیهابا

شوهرشهمراهباقیمیماند.
زندگی بار شوهران با همگام روستاها در که زنانی بسیارند، چه درحالحاضر
خانوادهرابردوشکشیدهواوراباکارخویشیاریمینمایند.درشهرها،نیززنان
کارمندوکارگربااینکهازدیدگاهقانونیتکلیفیندارند،بازدرآمدخودراصرفخانواده
میکنندودرکنارشوهرخویش،آنچهدرتواندارندرابرایخانوادهخرجمیکنند.
مانندزنانخانهدارکهدرداخلخانهباکارهایینظیرخیاطی،بافتنیوغیرهگوشهای

ازبارزندگیرابرعهدهمیگیرند.2
درچنینشرایطیشایستهاست،مردانحقوقهمسرانخویشرادرنظرگرفتهو
آیندةآنهاراتأمینکنندودرحقیقتآنهاراشریکواقعیاموالیکهدرطولزندگی
مشترکبهدستآوردهاند،بدانندوحقوقآنانراتأمیننمایند.مردانزیادیهستندکه

1-عراقی،77:1369.
2-همان:78.
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چنانچهمسکنیخریداریکنند،بخشیازآنرابهنامهمسریکهسالیانمتمادیدر
کنارآنانشریکسختیهایویبودهاست،میکنند.ولیمتأسفانهمردانینیزهستند
کهقدرزحماتزنرانمیدانندوتوجهبهآیندةزنراهمیشهبهبعدموکولمیکنند؛
وچهبسابدونوصیتکردنبهنفعزوجهیابدونهبهیاصلحیبهنامهمسرخود،
دارفانیراوداعمیگویندوزنراباسهماندکیکهازاموالشوهربرجاماندهاست،
رهاومحتاجدیگرانمیکنندوچهبسازنانیهستندکهنمیتواننددرآمدوهزینهکردن
اموالخودرادرزندگیشوهرانثابتکنندودرزمانجدایی،هیچمسکنومأوایی
ندارند.لذاعالوهبرقوانین،رعایتوانصافدرحقوقدیگرانبهترینضابطهایاست

کهدرهرشرایطیبرایزوجینمیتوانتوصیهکرد.
الزمبهذکراست،شرطوجوبنفقۀزوجهعقددائماست؛یعنیدرعقدموقت
نفقۀزوجهبهعهدةشوهرنیست.1حالهمینکهعقدازدواجدائمبهطورصحیحواقع
شد،رابطۀزوجیت،حقوقوتکالیفمتقابلبینزنومردبرقرارمیشود.2ولیاگر
زن،بدونمانعمشروع،ازادایوظایفزوجیتامتناعکندونیازهایمشروعجنسی
شوهررابرآوردهنسازد،مستحقنفقهنخواهدبودونفقهساقطمیشود.3برایناساس

هرازدواجصحیحیلزومپرداختنفقهرابهدنبالدارد.
درطالقرجعی؛یعنیطالقیکهحقرجوعبرایمردوجوددارد،نیزدرمدت
عده،نفقهبهعهدةزوجاست.درطالقبائن؛یعنیطالقیکهحقرجوعبرایمرد
وجودندارد،نیزاگرزنحاملهباشدتازمانوضعحمل،مردبایدنفقۀاورابپردازد.4اگر
بودنزنباشوهردریکمنزلموجبترسازضررمالییابدنییاشرافتیبرایزن
باشد،ویمیتواند،مسکنجداگانهداشتهباشد؛واگراینموضوعدردادگاهثابتشود،
مادامکهزندربازگشتنبهمنزلمزبورمعذورباشد،نفقهبرعهدةشوهرباقیاست.5

1-ماده1113قانونمدنی.
2-ماده1102قانونمدنیوماده1106همان.

3-ماده1108قانونمدنی.

4-ماده1109قانونمدنی.
5-ماده1115قانونمدنی.
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حالاگرزنباشوهرسازگاریداشتهومردهمازتواناییمالیبرخوردارباشد،
ولیبااینهمهنفقهندهد،زنمیتواندبهدادگاهشکایتکندودادگاهمیزاننفقهرا
معینمیکندوشوهررابهدادنآنمحکوممیکند.اگرشوهربهدستوردادگاهعمل
کندکهمشکلحلمیشود؛ولیاگردستوردادگاهرابهکارنبنددودادگاههمنتواند
اورامجبورکند،ممکناست،دادگاهاورابهحبسازسهماهویکروزتاپنجماه
محکومنماید.1دراینصورتزننیزمیتواندازدادگاهتقاضایطالقکندودادگاه

همتقاضایاورامیپذیرد.
درضمنهرگاهشوهرعالوهبرزن،افراددیگریرابهحکمقانونتحتتکفل
داشتهوموظفبهتأمینزندگیایشانباشدونتواندنفقۀهمۀاینافرادرابپردازد

تأمینزندگیزنبرسایرینمقدماست.2

3-3- نفقة اقارب

نفقهدرقانونمدنیوسایرقوانینموضوعهبهمعنیخرجیمتعارفزوجهوفرزندان
است.دربعضیازموارد،قانونگذارفردرامکلفبهپرداختخرجیپدرومادرنیزمیکند.
نفقۀاقارب3مسئولیتیاستدربینمسلمانانکهباپرداختآنبسیاریازمشکالتمالی

موجوددرخانوادههاحلشودوتنگدستیوفقردربینخانوادههابهحداقلمیرسد.
از اعم عمودی درخط نسبی اقارب فقط مدنی، قانون ماده1196 براساس 
صعودییانزولیملزمبهانفاقیکدیگرند.وقتیبحثازصعودیونزولیمیشود؛
بهاینمعناستکهبهطورمثالفرزنِدفرزندوهرچهپایینتررود،وپدرومادرهرچه
باالتررود،مستحقنفقهخواهندبود.نکتۀدیگراینکهفقطاقاربنسبیمستحقاین
نفقههستند؛یعنیاقاربیکهبهصورتخونیوازطریقوالدتباهمخویشاوندند.
بنابراین،اقاربناشیازرابطۀنکاح)سببی(داخلدردایرةنفقۀاقاربنخواهندبود.

لزومپرداختنفقۀاقاربمشروطبهدوموضوعاست:

1-ماده642قانونمجازاتاسالمیمصوب1375.
2-ماده1203قانونمدنی.

3-مقصودازاقاربدرنفقه،اقارببستگاننسبیمیباشند.
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1-اقارب)پدرومادر،فرزندان(تمکنمالیبرایتأمینمعیشتخودرانداشتهباشد؛
2-فردنفقهدهندهتمکنمالیبرایپرداختنفقۀاقاربراداشتهباشد؛

نفقۀاقاربمحدودبهمسکن،اثاثیۀمنزل،لباس،غذابهقدررفعحاجتوهزینۀ
داروودرمانمیباشدومیزانآنباتوجهبهتمکنمالیشخصمنفق)نفقهدهنده(

تعیینمیشود.

3-4- جهیزیة زن

چنانکهگذشت،تهیۀوسایلزندگییااثاثمنزلباشوهراست.1وزندراینباره
تکلیفیندارد.بااینهمهبیشترخانوادههارسمدارندکهزندرحدودتواناییمالیخود
یاخانوادهاشتمامیابخشیازوسایلخانهراتهیهوبهخانۀشوهرببرد.تهیۀجهیزیه

ازسویزنیاخانوادهاو،شروعزندگیمشترکراراحتتروآسانترمیکند.
-تهیۀجهیزیهوظیفۀقانونیوشرعیخانوادةدخترنیست.بنابراین،دختراننباید
ازخانوادةخودطلبکارباشندوخانوادهرابهمشقتیخارجازتوانخودمبتالکنندو

پسرانجواننیز،جهیزیهراازخانوادهزنمطالبهنکنند.
-اگرخانوادةزنبهقصدرضایتخداوندبهتشکیلخانوادهیکزوججوانکمک

میکنندنبایدجوانانراتابعومدیونخودبدانند.
-بینجهیزیهومهریه،ازنظرحقوقیهیچرابطهایوجودندارد.)متأسفانهازنظر

عرفی،اینامرکهتناسببینجهیزیهومهریهبرقرارباشدپذیرفتهشدهاست(.

3-5- حق مهریه 

دراصطالححقوقیمهریاصداقمالیاستکهزنبراثرازدواجمالکآنمیشود
ومردملزمبهدادنآنبهزنمیگردد.2مهردرقرآنباعنوان»صدقاتهّن«آمدهاست
وبدانعلتبهمهروکابین،صداقگفتهشدهاستکهنشانۀصدقوراستینبودن

عالقۀمردومحبتاوبهزناست.

1-ماده1107قانونمدنی.
2-صفایی،1377:ج1،ص166.
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همچنیناینمهریهبهزنتعلقمیگیردنهبهپدرومادراو؛یعنیمزدبزرگکردن
وشیردادنزننیستوزنطرفعقدازدواجاست.ازطرفدیگر،عقدنکاحبدون
تعیینمهرنیزصحیحاستوازدواجباطلنیستوبرایزنمهریهایتعیینمیشود.1
مهرقیمتوارزشزننیست،چراکهاگراینچنینبود،بایستیبرایحضرت
فاطمه)س(،افتخارزنانعالم،باالترینمهریهدرنظرگرفتهمیشد،حالآنکه،مهریه

اینبانویبزرگوارپانصددرهمبودهاست.2
مهریههایسنگینوغیرمتعارفیکهدرعقدازدواجبهمردپیشنهادمیشود،دارای
آثارمخربونامناسبیبرایازدواجوتشکیلخانوادهاست.اساساًمهریۀسنگیننشانۀ
عشقوعالقۀمردنیست،بلکهناشیازتحمیلخواستوارادةدخترووابستگانوی
بهمردجواناستوایننوعمهریههابیشتربهخریدثمنمعاملهشبیهاستتاهدیه،

لذابافلسفۀمهریهمغایراست.
نیز )ع( علی دارد.حضرت عواقبی زنان برای اندک بسیار مهریۀ درعینحال،
فرمودهاند:»منکراهتدارمازاینکهمهریهکمترازدهدرهمباشدتاشبیههدیهدر

روابطجنسیآزادونامشروعنشود«.
دربارةمهریه،دانستنایننکاتازنظرحقوقیضروریاست:

1-اگرمهریهاموالغیرمنقولمانندخانه،آپارتمان،زمینوباغباشد،عالوهبر
تنظیمسندازدواجوثبـتدردفترازدواجبایدمفادسنددردفترمعامالتثبت

شود.3
2-اگرمهریهازنوعخانهوزمینباشد،منافعمالمتعلقبهزنمیشود؛یعنی
ازنظرقانونیاگرخانهمثاًلدراجارهاست،مالاالجارهرازنمیتواند،دریافتکند.
3-اگرمهریهپولباشد،برایپرداختآنمیتوانمدتتعیینکرد؛مثاًلفالن
مبلغپولکهپنجسالبعدازازدواجبپردازدودراینصورتهرچندآنمبلغحق

1-ماده1087و1093قانونمدنی.
2-گرجیودیگران،229:1384.

3-بند4آییننامۀمتحدالشکلشدنثبتازدواجوطالقمصوب1311/5/20.
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زناست،ولیقبلازرسیدنپنجسال،نمیتواندآنرامطالبهکند.ولیبعدازمدت
تعیینشده،الزماستشوهرمبلغتعیینشدهرابپردازد؛1

4-هرگاهمهرتعدادیسکهطالوعندالمطالبهباشد،هرزمان،زنمطالبهکرد،
شوهربایدتهیهوتسلیمکندواگرزنقبولکندمعادلقیمتآنهارابپردازد،باید

بهبهایروزپرداختگردد؛
5-مهریهایکهزنوشوهربرآنتوافقمیکنند،»مهرالمسّمی«نامیدهمیشود،
بهعبارتیمهریکهدرعقدنکاحمعینشدهیاتعیینآنبهعهدةشخصثالثی
گذاشتهشدهباشد،مهرالمسّمینامدارد.2امااگرمهرالمسمّیباطلباشد،چنانکه
مالتعیینشدهمجهولباشدیاماهیتنداشتهباشد3یامهردرعقدتعییننشده
باشد4یاعدممهردرعقدشرطشدهباشدیاهرگاهنکاحباطلباشدوزنجاهلبر
بطالننکاحبودهباشد،5ودرهمۀاینمواردنزدیکیبینزوجینواقعشدهباشد،زن

مستحق»مهرالمثل«است.
مهرالمثلیعنیمهریکهبهموجبقراردادتعییننشدهباشد،بلکهبرحسبعرفو
عادتوباتوجهبهوضعزنازلحاظموقعیتخانوادگیواجتماعیاووغیراینهاوبا
درنظرگرفتنمقتضیاتزمانومکانمعینمیگردد.6طبققانونمدنیبرایتعیین
مهرالمثلبایدحالزنازجهتشرافتخانوادگیودخترانماننداوووابستگانو
عرفمحلزندگیرعایتشود.7امااگرنکاحواقعشودوقبلازنزدیکیوتعیینمهر،
طالقواقعشود،زنمستحقمهرالمتعهخواهدبود.برایتعیینمهرالمتعهحالمرد
ازحیثداراییوفقرمالحظهمیشود.8همچنیناگرنکاحواقعشد،مهریهتعیینشد،

1-عراقی،68:1369.
2-جعفریلنگرودی،702:1355.

3-ماده1100قانونمدنی.
4-ماده1087قانونمدنی.)مجهولباشدمانندآنکهمهریهیکواحدآپارتمانباشدبدونتعیینمشخصاتآنومالّیت

نداشتهباشدمانندآنکهمهریهیککیلوبالمگسقراردادهشود(.
5-ماده1099قانونمدنی.مانندآنکهزنوشوهر،خواهروبرادررضاعیبودهواطالعنداشتهوبعدازعقدونزدیکی

موضوعقرابترضاعیآنهاکشفشدهباشدایننکاحباطلبودهاست.
6-صفاییووامامی،169:1386.

7-ماده1091قانونمدنی.

8-ماده1094قانونمدنی.
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ولیقبلازنزدیکی،طالقواقعشد،زنمستحقنصفمهراست.1اگریکیاززوجین
قبلازتعیینمهروقبلازنزدیکیبمیرد،زنمستحقهیچگونهمهرینیست.2

3-6-تعیین داوری در هنگام اختالف 

تحکیمروابطدرخانوادهوجلوگیريازتزلزلبنیانآنایجابميکند،درموارد
بروزاختالفنظربینزوجین،ازراهکارهایيچونگفتوگويمتقابل،موعظهومشاوره
برايجلوگیريازریشهدارشدناختالفبهرهگرفتهشود.قرآنکریمنیزدرمواردمتعدد
بهزوجینسفارشميکندکهنسبتبهیکدیگرراهصلحوگذشترادرپیشگیرندو
مسائلمشترکرابامذاکرهونصیحتحلوفصلکنند،بااینحالاگرسفارشهای
اخالقيجوابندادوفضایاختالفوتنشایجادشد،قرآنکریمدراینمرحلهنیز
برایحلاختالفراهکارخاصيراپیشنهادوطرفینرابهارجاعاختالفبهَحَکمیا
داوریازآشنایانطرفینراهنمایيميکند.ارجاعزوجینبهداوریمتکیبهآیه35
سورةنساءاستکهمیفرماید:»هرگاهازجداییبینزنومردبیمدارید،داوریاز
خانوادةمردوداوریازخانوادةزنانتخابکنیدتادرمیانآنانصلحوسازشبرقرار

کنند.اگرآندوبهدنبالاصالحباشند،خداوندمیانشانسازگاریایجادمیکند.«3
قوانیننیزبهتبعیتازقرآنکریممقررمیدارند:»درکلیهموارددرخواستطالق،
بهجزطالقتوافقیدادگاهبایدبهمنظورایجادصلحوسازشموضوعرابهداوری
ارجاعکند.پسازصدورقرارارجاعبهداوری،هرکداماززنوشوهرموظفاست،
ظرفیکهفتهازتاریخابالغقرارداوری،یکنفرازاقارب)بستگان(متأهلخودرا
کهحداقلسیسالسنداشتهوآشنابهمسائلشرعی،خانوادگیواجتماعیباشد،
باعنوانداوربهدادگاهمعرفیکند.هرگاهفردواجدشرایطدربیناقاربوجودنداشته
باشد،یااینکهبهآنهادسترسینباشدیاآنهاازپذیرشداوریخودداریکنند،هرکدام
اززنومردمیتواندداورواجدصالحیتخودراخارجازاقاربانتخابوبهدادگاه

1-ماده1092قانونمدنی.

2-ماده1088قانونمدنی.
3- »َو إِْن ِخْفتُْم ِشقاَق بَْینِِهما فَابَْعثُوا َحَکمًا ِمْن أَْهلِِه َو َحَکمًا ِمْن أَْهلِها إِْن يُِريدا إِْصالحًا يَُوفِِّق اهلَلُّ بَْینَُهما إَِنّ اهلَلَّ کاَن 

َعلِیمًا َخبِیراً«.
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معرفینماید.چنانچه،زنیامردازمعرفیداورخودامتناعکندیاتواناییمعرفیداور
واجدصالحیترانداشتهباشد،دادگاهرأسابهنظرخودیابهدرخواستهریکاز

طرفیننسبتبهتعیینداورمبادرتمیکند«.
داوریبرایایناستکهاگرمشکالتناچیزیبینزوجینوجوددارد،دراین
داوریهاحلوفصلشوندوبهراحتیخانوادههاگسستهنشوند.لذاداورانوظیفه
دارندتالشکنند،زنومردراآشتیدهندومتقاضیطالقراازپیگیریآنمنصرف
کنند.حسنانتخابَحَکمیاداورازمیانخویشانآناستکهچونداورانازبستگان
زوجینهستندبامسائلزندگيایشانآشناترند.بهعالوه،رابطۀعاطفیوخانوادگی
َحَکمهابازوجینسببمیشود،ایجاداختالفمیاناینزوجآنهارانیزمتأثرسازد.

بنابراین،برايایجادسازشوحلاختالفزوجینتمامتالشخودرامیکنند.
موردنیاز که بود خانواده پیرامون حقوقی قوانین اساسیترین شد، ذکر آنچه
زوجهایجوانمیباشد،ولیدرنهایتیادآوریمیشودکهاعمالحقوقنبایدمورد

سوءاستفادهقرارگیرد.
خانوادههایاسالمیومتعادلبراساساعتقاداتواخالقیاتزندگیمیکنندو

حقوقتنهاساختارواسکلتاولیۀبنایخانوادهراتشکیلمیدهد.
برای حفظ موازنه و تناسب بین حقوق و تکالیف خانوادگی چه کنیم؟

بدانیمهرحقیدرمقابلتکلیفیمیباشدوهیچکسبهطورمطلقصاحبحق
نیست.اگردرمصادیقحقوتکلیفخودیاطرفمقابلشکداریم،قبلازمطالبۀ
حق،مطالعهیامشورتکنیم.هرگاهامکاندادنحقوقطرفخودرانداریم،بایادآوری
آشکارحقوقطرفازاوطلبگذشتکنیم.بهعبارتیناتوانیخودراازدادنیکیاز

حقوقدیگریبپذیریموبهنوعدیگریجبرانکنیم.
درپایانتکرارمیشودکهمالکزندگیخانوادگیموفق،مطابقآیاتمکررقرآن
کریم،معاشرتبهمعروفاست؛یعنیزندگیبراساستکاملوتعالیروحانسانی.
اختالفناشیازمداخلۀنفسانیاتاستواگررشدوتعالیهدفخانوادةاسالمیباشد؛

درمشکالتاینمسیریکدیگررابرایرفعموانعیاریمیکنند.
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عالوهبرآنکهاستفادهازراهنماییهاییکمرشدوراهنماکهزوجینجواناورا
َحَکموداوردرمسیرتعالیخودقراردهند،هرچندبرخالفیکییاهردونظردهد.

میتواندرفعکدورتهاراتسریعنمایدوشادیوهمراهیراتضمینکند.
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