
 

 

 رفتاری زوجین در زندگی مشترک از دیدگاه اسالم -های اخالقیشاخصه
  1)ایران( حسین عندلیب دكتر: نویسنده

 30/05/1394پذیرش:                            10/02/1394دریافت: 

 

 چکیده
 حکم ايجامعه هر براي خانواده. است خانواده نهاد اي،جامعه هر مهم ارکان از یکی

 امور و ،است خود جاي در خانه در چیز ههم ،باشد سالم مادر اگر. دارد را مادر

 و ،شوندمی یضمر او با نیز خانه اهل شود، مریض مادر، اگر اما ؛رودمی پیش خوب

 جامعه ااطبع ،باشند سالم هاخانواده اگر بنابراین. شودمی مختل زندگی امور و کارها

 از ايمجموعه بلکه ،ندارد مستقلی و جداگانه حقیقت جامعه زیرا ؛است سالم نیز

 ،باشیم داشته سالم ايجامعه بخواهیم اگر پس .دهندمی تشکیل را جامعه ها،خانواده

 چگونه که ،آیدمی پیش پرسش این حال. باشیم داشته سالم ايخانواده باید ابتدا

 سالم، هايخانواده داشتن براي راهکار ترینمهم باشیم؟ سالم داشته هايخانواده

 هايمهارت مهارت، از منظور البته ؛است خانواده هر در الزم هايمهارت شناخت

هاي اخلقی و شناخت شاخصه ،شاین پژوه هايبنابر یافته .است رفتاري و اخلقی

-و هم ،رفتاري زوجین سهم بسزایی در کاهش مشاجرات و منازعات خانوادگی دارد

و از این  ،هاي عاطفی و حقوقی نیز گرفته شودتواند جلوي بروز طلقچنین می

تر و و زندگی مطلوب ،اي برخوردار گرددرهگذر نهاد خانواده از استحکام شایسته

 .تر گرددشیرین

 هاي رفتاريهاي اخلقی، شاخصهشاخصهاسلم، خانواده، زوجین،  :واژگان کلیدی

                                                           

، ایران قم، المصطفی، مجازي دانشگاه اسلمی، معارف و فقه گروه مدرس -١

oseinandalib@yahoo.comh  
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  مقدمه

  باشیم؟ داشته سالمی هاي خانواده چگونه پرسش راهبردي این پژوهش، این است که:

 شناخت سالم، هايخانواده داشتن براي راهکار ترینمهمرسد، به نظر می

 هايمهارت مهارت، از منظور لبتها ؛است خانواده هر در الزم هايمهارت

 .است رفتاري و اخلقی

 و ها ویژگی شناخت سالم، هاي خانواده ساختن براي گام اولین بنابراین

 .است کرده تاکید آنها بر اسلم مبین دین که است رفتاري و اخلقی صفات

 زندگی در زوجین رفتاري -اخلقی هايشاخصه دیگر تعبیر به یا هاویژگی

 شودمی باعث هاویژگی این شناخت. است شده بیان دین مبین اسلم در مشترک،

 همین از و ،بیاموزد را مقابل طرف با برخورد صحیح شیوه زوجین از یک هر

 .کند پیدا ارتقا خانواده کانون در محبت و آرامش و منديرضایت سطح رهگذر

 رفتاري -یاخلق هايشاخصه بررسی و تبیین ،نوشتار این از اصلی هدف پس

 .است مشترک زندگی در زوجین

 چینیخوشه بانیز  وشد،  پرداخته لهئمس این درباره تحقیق و بررسی به اساس این بر

 و بزرگان علما، که یهایکتاب و بیت اهل گوهربار کلمات و نور آیات از

 شود.این پژوهش تنظیم می ،اندآورده در تحریر رشته به ارجمند پژوهشگران

 مقدماتی مباحث: ولا گفتار

 و سؤال پژوهش أ. بیان مسئله

 پژوهش، به شرح زیر است: اصلی سؤال و مسئله

 هاخانواده از زیادي طیف ،جوامع شدن صنعتی و تکنولوژي پیشرفت با

 و طلبیرفاه و ،هستند بیشتر امکانات با و مجلل زندگی مینتأ تکاپوي در

 . است شده امروز زندگی هايآفت از یکی گراییتجمل
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 در اخلقی هايارزش و اخلق جایگاه ،مادي هايپیشرفت این مقابلِ در

 و اختلفات بروز و پیدایش سبب مهم همین و ،شده کمرنگ هاخانواده

 . است شده زوجین بین مشاجرات

 به ،زوجین طرف از ناصحیح برخوردهاي و هااخلقی بد موارد بیشتر در

 ضروري رو همین از. است اخلقی یارهايمع به نسبت کافی شناخت عدم خاطر

 رفتاري -اخلقی هايشاخصه ،آن هايارزش و اخلق جایگاه احیاي براي است

 به با و رهگذر این از تا نموده تبیین اسلمی روایات و قرآن دیدگاه از را زوجین

 و اختلفات کاهش زوجین، اخلقی رشد شاهد ،دستورات این بستن کار

 .باشیم اخلق و معنویت از پر و طراوت با و شاد زندگی یجهنت در و مشاجرات

 :از است عبارت ،تحقیق این اصلی الؤس این بنابر

  کدامند؟ سنت و قرآن دیدگاه از زوجین رفتاري -اخلقی هايشاخصه -

 اهمیت و ضروت پژوهش. ب

 هاينزاع و مشاجرات از بخشی ،آمارها برخی و شده انجام تحقیقات طبق

 زیر و بداخلقی از ناشی ،شودمی طلق به منجر مواردي در حتی که زوجین

 . است زوجین توسط اخلقی معیارهاي گذاشتن پا

 هر ذاتی وظایف از خانواده مقدس نهاد از حراست و فظکه ح جاییآن از

 و قرآن ارزشمند منبع دو از اخلقی معیارهاي ارائه و بررسی ،است انسانی

 .باشد راستا این در مهمی گام تواندمی ،سنت

 پیشینه پژوهش. ج

 سوي از مختلفی آثار ارائه شاهد ،دیجیتال و مکتوب منابع در جستجو با

 . هستیم زمینه این در پژوهشگران
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 ،دیگر هايشاخص نمودن اضافه و منابع این از گیريبهره با نوشتار این در

 بنديدسته ارائه چنینهم و ،است مانده مخفی نویسندگان برخی دید از که

 ارائه شده است، که در متن مقاله قابل مشاهده است. نو پژوهشی ،جدید

 روش پژوهش. د

 که نحو این به. است ايکتابخانه صورت به عمدتاا ،تحقیق این درروش کار 

 با سپس و شده، استخراج را اخلقی آیات کریم، قرآن دقیق مطالعه با ابتدا

 با سپس پرداخته شده است؛ هاآن تفسیر و نتبیی به معتبر، تفاسیر به مراجعه

 استخراج بیت اهل دیدگاه از اخلقی هايشاخص ،روایی کتب به مراجعه

 حاصل نهایت در. ها پرداخته شده استآن پیرامون توضیح و تحلیل به و شده،

 شده است. ارائه فصل چند قالب در و منطقی نظمی با ،تحقیقات این

 شناسیدوم: مفهوم گفتار

 خانوادهأ. 

فرهنگ فارسی »اند. در مختلفی براي خانواده بیان کرده معانیشناسان لغت

 :شده استمعنا براي خانواده بیان  ٤ ،«معین

 .البیت اهل خانه، اهل -١

 سقف یک زیر در که ،نسبی یا سببی پیوند داراي افراد همجموع -٢

 . کنندمی زندگی

 . خاندان خویشاوندان، مجموعه -٣

 ١.خاندان تیره، -٤

 آورد: سه معنا را براي خانواده می ،خود «فرهنگ»نیز در  عمید

 .ها استکه شامل پدر، مادر، و فرزندان آن ،ترین واحد اجتماعیکوچک -١

                                                           

 ، ذیل واژه خانواده.١٣8٦معین،  -١
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 .تیره شناسیزیست -٢

 ١.فامیل ،دودمان، خاندان -٣

شناسان ارائه شده که بیشتر از سوي جامعه ،تعریف اصطلحی واژه خانواده

تعریف براي  پنجشناسان مرتبط است. جامعهاست نیز با تعریف لغوي آن 

 :اندخانواده بیان کرده

  آید.، که بر اساس ازدواج پدید میواحدي اجتماعی است خانواده -١

با  شانکه روابط ،شودخانواده از گروهی از اشخاص تشکیل می -٢

  خونی استوار است.یکدیگر بر پایه خویشاوندي هم

که  ،ی چنان پایا و مشخصگروهی است داراي روابط جنس خانواده -٣

 شود.به تولید مثل و پرورش فرزندان منتهی می

 رک، همکاري اقتصادي و تولید مثل.گروهی اجتماعی است با اقامتگاه مشت -٤

که به واسطه روابط  ،شودخانواده به گروهی از اشخاص گفته می -٥

و یک  ،اندخواندگی با یکدیگر اتحاد یافتهندزناشویی، خونی یا فرز

هاي اجتماعی اند؛ در قالب نقشواحد را به وجود آورده خانوار

خاص شوهر و زن، پدر و مادر، برادر و خواهر با یکدیگر کنش و 

 ٢کنند.فرهنگ مشترکی را ایجاد می[خرده]و  ،ارتباط متقابل دارند

خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از حداقل دو  ،بر اساس این تعاریف

و پدر لبته در بعضی موارد اعضاي خانواده مثل دختر و مادر یا پسر ا ؛است -زوجین-نفر

ها نیز اطلق کنند؛ هر چند بر این خانواده... با هم زندگی مییا دو بردار یا دو خواهر و

 خانواده کامل حداقل داراي پدر و مادر است. در عین حال، شود. واژه خانواده می

                                                           

 ، ذیل واژه خانواده.١٣89عمید،  -١

 .٥٣-٥٤، صص. ١٣90ان، بست -٢
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که حداقل متشکل از زوجین  ،ده کاملمحور بحث بر خانوا این پژوهش نیزدر 

 باشد.می ،است

 اسالمب. 

 آخرین، و. شد آورده عبداهلل محمدبن حضرت توسط که ،است دینی اسلم

 قرآن آیات نوشتار، این در از اسلم منظور. است دین ترینجامع و ترینکامل

 .است طهارت و عصمت بیت اهل روایات و اکرم پیامبر سخنان کریم،

 های اخالقیاخصهشج. 

ها شاخصه ها و اخلقی تشکیل شده است. واژهشاخصهاین واژه از دو واژه 

منظور از  ١.علمت، ممیزه، نمودار، و شاخصه یعنی جمع شاخصه است

یعنی ممیزات و معیارهایی که آن موضوع را از دیگر موضوعات  ؛هاشاخصه

 کند. مشابه جدا می

پس  ؛شوده که در حوزه اخلق مطرح میچعنی آننیز یمنظور از اخلقی 

هاي اخلقی یعنی ممیزات و معیارهایی که در حوزه اخلق منظور از شاخصه

 شود.مطرح می

 های رفتاریشاخصهد. 

تشکیل شده است. معنی واژه  ها و رفتارياین واژه نیز از دو واژه شاخصه

ما واژه ؛ اکه به معناي ممیزات و معیارهاست ،ها که مشخص شدشاخصه

 فعل، عمل، صفت، سیره، حرکت، سلوک، اقدام،رفتار، عبارت است از: 

 ٢کنش. کردار،

                                                           

 فرهنگ واژگان مترادف و متضاد، ذیل واژه شاخصه. -١

 همان، ذیل واژه رفتار. -٢
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هاي یک اندامگان در ها و واکنشکنش ههمشناسان نیز به از دیدگاه روان

 ١شود.، رفتار گفته میهاي خارجی و داخلیپاسخ به محرک

 هالعملاها و عکساي از برخوردها، عملپس در واقع رفتار، مجموعه

هاي زند. منظور از شاخصهکه در شرایط مختلف از انسان سر می ،ستا

مواقع مختلف و از  یعنی معیارهایی که شخص باید در ؛رفتاري نیز همین است

 ها را رعایت کند.حیث بیرونی آن

 های اخالقی زوجینگفتار سوم: شاخصه

 های ابراز آناصل محبت و راهأ. 

تحکیم روابط  اي درالعادهنقش فوق ،بتمح ساختن دوستی و آشکار

 در ؛صرف علقه قلبی است ،چه مهم استنآکه  نندآ برخی بر خانوادگی دارد.

 که ابراز علقه است که اهمیت ویژه دارد. حالی

احساس نیاز به ابراز آن  ،ها از اول زندگیگذشت سال اي باعده شاید

خود بگویند  ها باخانم ازاي عده ،مقابل در و -به خصوص آقایان -نکنند

 در؛ ستا هافقط این نیاز مختص خانم و، مردان نیازي به ابراز محبت ندارند

طرف مقابل  حتی اگر؛ که همه موجودات و گیاهان به این اصل نیازمندند حالی

 هست. کیدتأ نیز احتیاج به ابراز و بداند

تمالی احاظهار عشق را براي رفع ابهامات  روایتی امام صادق در

 :دانندالزم می

هنگامی که  ؛١«أَحَداً مِنْ إِخْوَانِکَ فَأَعْلِمْهُ ذَلِکَ إِذَا أَحْبَبْتَ»

 او را از محبت خود مطلع کنید. ،شخصی را دوست دارید

                                                           

 هاي مصوب فرهنگستان، ذیل واژه رفتار.فرهنگ واژه -١
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شدن زن به  امیدوار موجب تسخیر شدن و ،به زن ابراز محبت مرد

موجب  و ،قوي ساخته ،مشکلت مواجهه با شود. او را درزندگی می

 ٢شود.کاهش توقعاتش می احساس خوشبختی و

 هر و ،روزي استسیه چیزي که بیشتر از همه مایه بدبختی و

، حوادث و کندمی تار روز آسمان حیات ما را تیره و

که هنوز حادثه و بدتر آن ،است مدهاي کوچک روزگارپیشا

کنیم. سلب می خود بر آسایش را ،پرورش خیال با ،واقع نشده

سخت  زده و ست که به همه چیز لبخندا خوشبختی آن زرم

 ٣.نگیریم

 ،ثیرگذاري بیشتربهتر است براي تأ و ،هاي زیادي داردابراز محبت راه

  مان ابراز کنیم.انتازه محبت خود را به همسر هربار از راهی بدیع و

جملتی چون دوستت  علقه صریح است. بهترین شیوه، اظهار اولین و

 و... آل من هستی ایده همسر عزیزم، تو همسردارم، 

 و ،تحکام زندگی استهاي اصلی اسپایه یکی از، بنابراین محبت به همسر

 ،که آیات قرآن به صراحت ،قدر استن تردیدي نیست. اهمیت این امر آنآ در

  داند:رحمت می مودت و هدف از ازدواج را ایجاد

واجاً لِتَسْکُنُوا إِلَْيها وَجََعلَ نُْفسِکُمْ َأزْ ِمنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَُکمْ ِمنْ أَوَ»

  ؛٤«ذلِکَ َلآیاتٍ لِقَوٍْم یَتَفَکَّرُونَ رَْحمًَة إِنَّ فیبَيْنَُکمْ َموَدًَّة وَ 

                                                                                                                             

 .٦٤٤، ص. ٢، ج١٤0٧کلینی،  -١

 .١90، ص. ١٣9١زاده، حسین -٢

 .١0، ص. ١٣9٦طباطبایی و دیگران،  -٣

 .٢١روم،  -٤
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که براى شما از جنس خودتان همسرانى  ،هاى او این استو از نشانه

بانى مهرو در میان شما دوستى و  ،آفرید تا در کنارشان آرامش یابید

 اندیشند.هایى است براى مردمى که مىنشانهقرار داد. یقیناا در این، 

 :ندنویس، میاین آیه در تفسیر طباطباییعلمه 

که اثرش در مقام عمل  ،به معناى محبتى است کلمه مودت تقریباا

نسبت خضوع است به  ،در نتیجه نسبت مودت به محبت .ظاهر باشد

گویند که در مقام عمل اثرش  آن خشوعى را ،چون خضوع ؛خشوع

ثر نفسانى است، أهویدا شود، به خلف خشوع که به معناى نوعى ت

 آید.که از مشاهده عظمت و کبریایى در دل پدید مى
ثیر نفسانى است، که از مشاهده ، به معناى نوعى تأرحمت و

محرومیت محرومى که کمالى را ندارد، و محتاج به رفع نقص است، 

که در مقام کند به ایندل را وادار مىآید، و صاحبدر دل پدید مى

 و نقصش را رفع کند. ،و او را از محرومیت نجات داده ،برآید

ها و موارد خودنمایى مودت و گاهترین جلوهیکى از روشن

چون زن و شوهر در  ؛رحمت، جامعه کوچک خانواده است

 اامحبت و مودت ملزم یکدیگرند، و این دو با هم و مخصوص

ها ضعف و چون در آن ؛کنندزن، فرزندان کوچکتر را رحم مى

تواند بینند که طفل صغیرشان نمىکنند، و مىعجز مشاهده مى

مین کند، لذا آن محبت و أج ضرورى زندگى خود را تیحوا

که در حفظ و حراست، و تغذیه، کند به اینمودت وادارشان مى

این رحمت نبود، نسل به و اگر  ؛لباس، منزل، و تربیت او بکوشند

 ١یافت.شد، و هرگز نوع بشر دوام نمىکلى منقطع مى

                                                           

 .٢٥0، ص. ١٦، ج١٣٧٤یی، طباطبا -١
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 :از قرار زیر است ،توان پیشنهاد کردکه براي ابراز محبت می یهایراه

 هدیه -1

 در به خصوص ؛ابراز محبت، راهی براي قدردانی است هدیه علوه بر

 هایی چون سالروز تولد یا ازدواج.مناسبت

چیزي  تواندمی و ،زي باشد که دلخواه همسر استاست هدیه چی بهتر

 یا هرچیز کوچک دیگر و، ببرد یاد را از هاناراحتیچون یک شاخه گل، تمام 

 . تواند به عنوان هدیه باشدکه می

 فرمود: به اصحابش می امام صادق

مُتََراحِِمينَ  اصِلِينَفِی اللَّهِ ُمتَوَ کُونُوا إِْخوَةً بََررَةً ُمتَحَابِّينَاتَُّقوا اللَّهَ وَ»

و با هم  ،از خدا بترسید ؛١«أَحُْيوهُتَزَاَورُوا وَتَلَاقَوْا وَتَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ 

، و صله رحم کنید ،برادران خوبی باشید. به هم محبت کنید در راه خدا

و امر  ،دیگر رحم و مهربانی کنید. به دیدار و ملقات هم برویدو به یک

 ها را زنده نگه دارید.و آن ،آوري کنیدر یادرا به یکدیگ ما

توان به ارزش واالي محبت پی می ،متحابین برمتراحمین  ب متواصلین واز ترت

هر  ،وقتی محبت آمدبه بیان شاعر: چون که صد آمد، نود هم پیش ماست؛  برد.

 شود.نیک دیگري تضمین می

 دعا -2

ش محبت همسران افزای خانواده سبب جلب محبت الهی، و دعا به همسر

 شود. آسان شدن مشکلت می و نسبت به یکدیگر

                                                           

 .١٧٥، ص. ٢، ج١٤0٧کلینی،  -١
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 چه در ؛بینیمبه وضوح می را این موضوع تاریخ زندگی معصومین در

آن حضرت  از بعد و چه زمان حضرت ابراهیم و زمان حضرت نوح

  .خاتم االنبیاء

گاه که همسر و فرزند خویش را در بیابان بی آب و آنحضرت ابراهیم

 گونه دعا کرد: قرار داد، این علف

بِوادٍ غَيْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِکَ  رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی»

النَّاسِ تَهْوی إِلَيْهِمْ  الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ

  ؛١«کُرُونَمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّوَ

 ،کشت و زرعاى بىها! من برخى از فرزندانم را در درپروردگار

که پروردگارا! براى این ،ات سکونت دادمنزد خانه حرمت یافته

هاى گروهى از مردم را به سوى آنان نماز را بر پا دارند؛ پس دل

ها علقمند و متمایل کن، و آنان را از انواع محصوالت و میوه

 باشد که سپاس گزارى کنند. .روزى بخش

گرد  مبارکرا زیر عباي  اهل بیت و در جاي دیگر، پیامبر اکرم

 ٢کرد.ایشان دعا میو براي  ،آوردمی

 انجام دادن برخی امورشخصی -3

احساس ، زیرا همسر؛ بیشتراست نیزمحبت زبانی  گاهی اثر این راه حتی از

  ایم.، انگاشتهچون نیازهاي خود را نیازهاي او وایم، قدمی برداشته کند عملامی

                                                           

 .٣٧ابراهیم،  -١

 .8٤، ص. ٢، ج١٤١١حاکم حسکانی،  -٢
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 مورد که هم در، دوسویه دارند یروایات اکرم این باره حضرت رسول در

 است:  شوهر مورد و هم دراست، زن 

نْ سَنَةٍ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِی زَوْجَهَا شَرْبَةَ مَاءٍ إِلَّا کَانَ خَيْراً لَهَا مِ»

بَنَى اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ شَرْبَةٍ تَسْقِی ا وَصِيَامٍ نَهَارُهَا وَقِيَامٍ لَيْلُهَ

 ؛ ١«[ خَطِيئَةغُفِرَتْ لَهَا ستين ]سِتُّونَهَا مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ وَزَوْجَ

که مگر این ،اي آب به همسرش بدهدهیچ زنی نیست که جرعه

داري براي او بهتر داري و شب زندهاین عملش از یک سال روزه

براي هر جرعه آب براي او شهري در بهشت بنا و خداوند  ،است

  بخشد.و شصت گناه او را می ،کندمی

 فرمایند: می نیز و

به درستی ؛ ٢«إمرَاَته فی إلی اللُّقمَة رفع فی لِيوجر الرَّجُل إنَّ»

اي را به دهان همسرش مهکه لقگیرد از اینکه مرد پاداش می

 بگذارد.

 گوش دادن لمس و ،نگاه -4

کند، احساس نگاه می توجه به او اش باکند شریک زندگیحس می وقتی همسر

ممکن است شود؛ هر چند می متوجه محبت همسر و، دهددست می اي به اوتازه

 رفتار او خرسند نباشد. از

رفع  راهی مناسب براي ایجاد ارتباط، دلگرمی و دست کشیدن نیز لمس و

 عصبانیت است.

                                                           

 .١٢٣، ص. ١٤، ج١٤١٤حر عاملی،  -١

 .٧0، ص. ٣، ج١٣8٣فیض کاشانی،  -٢
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به یجاد ارتباط و صمیمیت است. وقتی ا گوش دادن نیز مهارتی دیگر در

ایم، او را پذیرفتهرسد که ، به این اطمینان میدهیمسخنان همسر گوش می

 ایم. به او اولویت داده و ،یماهحفظ کرد جایگاهش را

 ١کند.کسب می احساس حمایت را و ،فرد آرامش بیشتري دارد ،این شرایط در

 تغافل. اصل ب

 کند.می میان همسران را ایجاد خلقی درینه خوش؛ مهارتی است که زمتغافل

را غافل  خود، عمد ولی با اراده و تغافل آن است که آدمی چیزي رابداند؛

، و با ایمرا نادیده گرفته رفتارهاي نامطلوب همسر ،نشان دهد. با این مهارت

 شویم.هایش نمیبازيلج ها ورفتارياي عبوس باعث افزایش کجچهره

 ،دانندتغافل نداشتن را علتی براي تلخ شدن زندگی می علی نینامیرالموم

 :فرمایندو می

[ عَنْ کَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ لَا یَغُضَّ ]لَا یتقاضوَ مَنْ لَمْ یَتَغَافَلْ»

و بر بسیاري از امور  ،هر کس تغافل نکند؛ ٢«تَنَغَّصَتْ عِيشَتُهُ

 .شود، زندگی او تلخ میچشم نبدد

 تراماح. اصل ج

نشانه  ،هاآمیز و حفظ شخصیت انسانحرمت نهادن به افراد و برخورد احترام

 در این باره فرمودند:  د عقلی و ایمانی است. رسول خدارش

                                                           

 .٢00، ص. ١٣9١زاده، حسین -١

 .٤٥١، ص. ١٣٦٦تمیمی آمدي،  -٢
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 ؛١«اللَّهِ کَبِيرفَإِنَّ صَغِيرَهُمْ عِنْدَ ينَالْمُسْلِمِ أَحَداً مِنَ لَا تُحَقِّرَنَ»

ا که کوچک آنان نزد چر ؛کنیک از مسلمانان را تحقیر نهیچ

 ت.بزرگ اس ،خداوند

نسبت به دیگري که از  ،گاهی کسی که داراي مراتبی از علم یا ثروت است

 ،نگردو به دیده حقارت به او می ،کنداین مراتب محروم است، احساس تفاخر می

 کند. و او را رنجیده خاطر می

ها به خاطر از آن و یکی ،که چنین تفاخري بین زوجین اتفاق افتدتر اینزشت

، در زمره علم یا ثروتش بر دیگري تفاخر کند. این شخص که در نهایت غرور است

 گیرد. خداوند قرار می دشمنان

 در این باره فرمودند:  رسول خدا

 مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ حَقَّرَهُ لِفَقْرِهِ وَقِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ  ذَلَاسْتَ مَنِ»

هر کس زن یا مرد  ؛٢«هُ تَعَالَى یَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ یَفْضَحُهُشَهَرَهُ اللَّ

یا به خاطر فقر و تنگدستی او را تحقیر  ،منی را خوار سازدؤم

 سازد.نما و رسوا میکند، خداي متعال روز قیامت او را انگشت

زندگی  اي مناسب براي سازگاري درزمینه -عام به طور -منؤاحترام به م

 د: فرمایمی امام رضا ی است.اجتماع

 ؛٣«مَيِّتاً کَحُرْمَتِهِ حَيّاً الْمُؤْمِنِ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ»

نند بدن انسان زنده، احترام فرمود: بدن انسان مرده هماپدرم می

 دارد.
                                                           

 .٣١، ص. ١، ج١٣٦9ورام،  -١

 .٦٣، ص. ١٤0٦، امام رضاصحیفه  -٢

 .٤٤٥، ص. ١، ج١٤0٧طوسی،  -٣
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ما در ا ؛خداوند احترام دارد نزد ،اشخواه مرده من خواه زنده وؤم ،بنابراین

 .شناسدمرد و زن نمی، و کندمی تري پیدازمینه زوجین که جایگاه ممتاز و ویژه

 روحیات و احترام بگذاریم، نخست باید خود که به همسربراي آن

و بفهمیم کدام رفتار  ،هاي او را در نظر بگیریم، دنیاي او را درک کنیمخواسته

 شمرد. ما را نماد احترام می

کدام از زن و شوهر دارند، نوع رفتار  هایی که هرتدر این زمینه حال

 کند.گر احترام را تعیین مینشان مورد انتظار و

این چنین نام برد: تقسیم  متوانرا  احترام به یکدیگر هایی ازنمونه

هاي یکدیگر، شناخت و درک متقابل با توجه کار، برآوردن خواسته

نادیده گرفتن  خشونت، به ساختارهاي جنسی زوجین، دوري از

 ١.ي یکدیگر و استقبال و همراهی استخطاها

 د. اصل صداقت
اعتماد متقابل است.  ،هاي زندگی مشترکترین پایهیکی از اصلی

که زن و شوهر در رفتار و گفتار به اعتماد متقابل یعنی این

و نسبت به هم شک و تردید نداشته  ،یکدیگر اطمینان داشته

ا و زن و شوهر از بین برود، تمام رفتارهباشند. اگر اعتماد میان 

دیگر  ،این صورت شود. دردار میگفتارهاي آن دو براي هم معنا

 ٢این زندگی رخت بر خواهد بست. آرامش از

                                                           

 .٢١9، ص. ١٣9١زاده، حسین -١

 .٥٣، ص. ٢، ج١٣9٢عباسی ولدي،  -٢
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است، آثار و نتایج بدي به  گوییدروغدر نقطه مقابل مقابل صداقت، که 

بهتر  که با شناخت نتایج عدم صداقت، فواید گوهر صداقت، ،دارد همراه

 گویی و عدم صداقت است:شود. چهار ثمره شوم در انتظار دروغنمایان می

  ؛از بین رفتن شخصیت و احترام -١

آن نیز  دار شدنشود، خدشهطور که صداقت موجب عزت انسان میهمان

 .کندو زمینه خواري انسان را فراهم می ،مال نمودهابهت و اقتدار او را لگد

 فرمودند: امام صادق

 ت است.[ عزمایه] ؛ صداقت١«عِزٌّ الصِّدْقُوَ»

  ؛از بین رفتن طعم ایمان -٢

 فرمودند:  ؤمنان علیامیرم

؛ ٢«وَجِدَّهُ هَزْلَة الْکِذْبَ یَتْرُکَ حَتَّی الْایمانِ طَعْمَ عَبْدٌ یَجِدُ ال»

که دروغ جدي و بنده طعم ایمان را نخواهد چشید؛ مگر آن

 شوخی را ترک کند.

 ؛حق انصراف از مسیر -٣

 ند: فرمود رسول اهلل

 یَهدی وَالْفُجُورُ الْفُجُورِ لیإ یَهْدی کِذْبَالْ فَاِنَّ وَالْکِذْبَ إِیّاکُمْ»

 زیرا بپرهیزید؛ گوییدروغ از که ،است الزم شما بر؛ ٣«النّارِ لَیإ

 فجور و فسق انواع ارتکاب و خیانت به را انسان دروغ،

 .است آتش سرانجامش که کشاند،می

                                                           

   . ٢٦، ص١، ج١٤0٧، کلینی -١

 .٣٤0، ص. ٢همان، ج -٢

 .8٦ ص. ،9ج ،١٤08محدث نوري،  -٣
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  ؛فقر -٤

 ند: فرمودعلی المؤمنینامیر

 شود.؛ عادت به دروغ، موجب فقر می١«رفَقْ الْ یوِرثُ بِکذْالْ تيادُاِعْ»

به معناي بیان همه حقایق  گویی، که راستتذکر این نکته ضروري است

بلکه اگر حرف راستی منجر به اختلف یا کشمکش و مشاجره بین  ؛نیست

 .کردباید از آن پرهیز  ،شودزوجین می

، یکی از اقوام درباره همسر شخصی سخن بدي گفته استبه عنوان مثال: 

هم همسر خود را  ،سخن را براي زوج یا زوجه خود بیان کندحال اگر همسر، 

 کند.و هم رابطه او را با آن شخص، تیره و تار می ،ناراحت کرده است

 . اصل اعتدالم

باشد، اصل اعتدال است.  باید مدنظر زوجین یکی دیگر از اصولی که همیشه

 و دوري از هر گونه افراط و تفریط.  ،روياعتدال؛ یعنی میانه

به طوري که حتی خود  ،این اصل بسیار مهم است اسلم، از منظر دین

 رو توصیف شده است: میانه دین، به دین اعتدال و

راه گونه ]که شما را به و همان ؛٢«کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاوَ»

 .[ شما را امتى میانه قرار دادیمدایت کردیمراست ه

                                                           

 .٥0٤، ص. ٢، ج١٣٦٢ابن بابویه،  -١

 .١٤٣بقره،  -٢
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اعتدال  ها عبارتند از:که برخی از آن ،اعتدال، مصادیق مختلف و فراوانی دارد

در محبت  ،٢اعتدال در ستایش و نکوهش ،١آوري مالدر کسب روزي و جمع

 .و.. ٤در برگزاري میهمانی و پذیرایی از دیگران ،٣کردن به همسر و فرزند

 جوییپرهیز از سرزنش و عیب. اصل ن

هاي ها مثل زنبور عسل هستند، که تنها روي گلاز انسانبعضی بنا به تمثیل، 

مثل مگس  نیزبعضی کنند. و عسل تولید می ،مکندو شهد می ،نشیندخوشبو می

 نشیند.که فقط روي زخم و چرک و آلودگی می ،و حشراتند

که به عیوب ه انسان باید پیش از آنک ،در روایات فراوانی توصیه شده

 دیگران بپردازد، به عیوب خود بپردازد. 

 در این باره فرمودند:  امیرالمؤمنین علی

برترین مردم ؛ ٥«النَّاسِ ُعيُوبِ  عَنْ مَعَایِبُهُ  شَغَلَْتهُ مَنْ  النَّاسِ  أَفْضَلُ»

 هاي خودش او را را عیوب مردم باز دارد.که عیب ،کسی است

گی مشترک، این اصل بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. در زند

خ او ، که نقاط ضعف طرف مقابل را به رباید همت زوجین بر این باشد

کنند، آوري هاي او را یادهاي او را ببینند، قوتکه ضعفو بیش از آن ،نکشند

 ه فکر بر طرف کردنببپردازند، جویی از همسر خود که به عیبپیش از آن و

  .عیوب خود باشند

                                                           

 .٣٢٥، ص. ٦٣، ج١٤0٣ر. ک: مجلسی،  -١

 .٢9٥، ص. ٧٣ر. ک: همان، ج -٢

 .9٢، ص. ١0٤، جهمانر. ک:  -٣

 .٢9اسراء،  ر. ک: -٤

 .٣090، ح١٣٦٦تمیمی آمدي،  -٥
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 در این باره زیبا سروده است: تبریزيصائب 

را دیدن پا بهتر است از بال و پر، طاووس اعیب خود را در نظر بیش از هنر داریم م   

ربا وجود صد هنر بر عیب خود دارم نظ  بال طاووسی نمیگرداند از پا، فارغم١ 

به جهت  خود نوعی سرزنش است. منت، سر کوفت زدن منت گذاشتن،

 ،شودایم. این کار باعث میکه ما در حق همسر خود انجام داده ،لطفی است

 ٣و هم طرف مقابل از کار خیر ما لذت نبرد. ٢،هم کار ما بی اثر و فاسد شود

 انصاف و عدالت. اصل و

و دادن حق به صاحب  ،یعنی گرفتن جانب حق و پذیرفتن منطق حق ؛انصاف

 اصلی آن. 

و به همدلی و رفاقت تبدیل  ،رودها با انصاف از میان میها و دشمنیکینه

شود. زوجین نیز باید در زندگی مشترک، درباره افعال و گفتار یکدیگر به می

هاي فکري باعث شود سخن زمینهعدالت و انصاف، قضاوت کنند. نباید پیش

 تفسیر کنیم.  اي منفییا عمل طرف مقابل را به گونه

انصاف و عدالت را برقراري محبت و صلح و  رهثم ؤمنان علیامیر م

 د: ندانصفا و بر طرف شدن اختلفات می

، در پرتو انصاف ؛٤«یُوجِبُ الِائْتِلَافوَ الْخِلَافَ یَرْفَعُ صَافُالْإِنْ»

 شود.لفت و وحدت پدیدار می، و ابنددها رخت بر میاختلف

                                                           

 .8٥٧، ص. ١٣٦٢صائب تبریزي،  -١

 .89٣9و  89٣8، ح٣90، ص.١٣٦٦ر. ک: تمیمی آمدي،  -٢

 .٥٣8، ص. ١٣٧٦ر. ک: اللیثی الواسطی،  -٣

 .9١١٦، ح١٣٦٦تمیمی آمدي،  -٤
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این است که اگر  ،رکیکی از مصادیق مهم انصاف و عدالت در زندگی مشت

به آن اعتراف  سپس به خطاي خود پی بردند، و ،شدند یزوجین مرتکب خطای

 خواهی از طرف مقابل را داشته باشند. ئت عذرو جر ،دنکن

و  ،با یکی از طرفین بود جانب حق -به ظاهر -ايرهاگر در مشاجچنین هم

باه خود ل شهامت به اشتباید با کما ،سپس مشخص شد حق با دیگري است

 د.نو پافشاري و لجاجت بیهوده از خود نشان نده اعتراف کرده،

 عذرخواهی و عذرپذیری. اصل ه

یکی دیگر از اصول مهم  ،پذیري و بخشش نسبت به عملکرد طرف مقابلعذر

 زندگی مشترک است. در 

 فرآیند بخشش شامل سه مرحله است: 

 روي داده است؛  چه که قبلافراموش کردن آن -١

 در حال روي دادن است؛  چه فعلاآنتشخیص  -٢

 ١نگري.آینده -٣

 :در این باره دارند کلم زیبایی امام کاظم

إِنْ شَتَمَکَ رَجُلٌ عَنْ یَمِينِک ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى یَسَارِکَ فَاعْتَذَرَ وَ»

اگر شخصی در حالی که در سمت راست  ؛٢«عُذْرَه إِلَيْکَ فَاقْبَلْ

رد، سپس به سمت چپ تو آمد و کتو بود به تو اهانتی 

  عذرخواهی کرد، عذر او را بپذیر.

                                                           

 .١١9، ص. ١٣9١زاده، حسین -١

 .٣٤٢-٣٤٣، صص. ١٤09عریضی،  -٢
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که و آن این ،اي مهم اشاره فرمودند، به نکتهدر این حدیث حضرت

، و یا  اخذه کنیم، نباید به سرعت او را مؤاگر شخصی به ما توهین کرد

، بر ماست که عذر خواهی کردعذرله مقابله به مثل کنیم؛ بلکه اگر بلفاص

 بپذیریم. او را

له در جایی که طرف مقابل به یک کار ، که این مسئالبته باید توجه داشت

کند، دروغ عذرخواهی می و سپس به ،دهد، و مدام انجام میاشتباه عادت کرده

هاي دیگري که در روایات و اخلق اسلمی جا از راهصادق نیست. در آن

 باید استفاده کرد. ،مطرح شده

 صبر و پایداریاستقامت و . اصل ی

 ییکی از مهمترین راهکارهای ،استقامت و پایداري در طول جریان زندگی

 توان در حفظ کانون خانواده کمک قابل توجهی نماید. که می ،است

 فرمایند: می صبر و بردباري درباره اهمیت حضرت علی

لَا ْأِس مَِن الْجَسَِد وَکَالرَّ الْإِیمَانِ الصَّْبَر ِمنَ عَلَْيکُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَوَ»

بر شما باد  ؛١«لَا ِفی إِیمَاٍن لَا صَبْرَ مَعَهِفی جَسٍَد لَا رَْأَس مَعَهُ وَخَيْرَ 

مانند سر است به بدن  ،به صبر و بردباري، همانا صبر نسبت به ایمان

و ایمانی که همراه  ؛اي در آن نیستفایده ،آدمی. بدنی که سر ندارد

 او نیست.در صبر نیست، خیري 

گرفتار  یهایدر زندگی خود به مشکلت و سختی گمان هر کسبی

توان فکر و عمل خود را  ،تابی کندشود. اگر انسان در این هنگامه بیمی

 دهد. از دست می

                                                           

 .8٢نهج البلغه، حکمت  -١
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 فرمایند: در این باره می امیرالمؤمنین علی

کسی که ؛ ١«ارِهَاابْتَلَاهُ اللَّهُ بِکِبَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ مَنْ عَظَّمَ»

ها و مشکلت کوچک را بزرگ بشمارد، خداوند او را به مصیبت

 کند.هاي بزرگ گرفتار میمصیبت

هاي اخلقی شاخصهدر پایان این گفتار، بیان این نکته نیز الزم است، که 

که  ؛ بلکه موارد دیگري نیز وجود دارد،شودرد خلصه نمیازوجین در این مو

 .ها خودداري شده استار از ذکر آنبه جهت رعایت اختص

 های رفتاری زوجینچهارم: شاخصه گفتار

  روییخوشأ. 

و اخلق نیک است. خداوند  ها حسن خلقبرترین فضیلت ترین واز مهم

 ستوده است: قرآن با خلق عظیم  پیامبرش را در

قى و یقیناا تو بر ملکات و سجایاى اخل ؛٢«خُلٍُق عَظيمٍ  إِنَّکَ لَعَلىوَ»

 عظیمى قرار دارى.

به طوري  ،دهدمباحث خانواده ارزش خود را بیشتر نشان می این مهم در

 که از حقوق همسر شمرده شده است. 

 فرماید: می رسول خدا

لَا هَا أَنْ یَسُدَّ جَوْعََتهَا َوأَنْ یَسْتُرَ َعوْرَتَهَا وَحَقُّ الْمَرَْأةِ عََلى َزوْجِ »

که او را گرسنه  ،حق زن بر شوهرش این است ؛١«یُقَبِّحَ لَهَا َوجْهاً

 رویی نکند.و با او ترش ،نگذارد، بدنش را بپوشاند

                                                           

 .٤٤8نهج البلغه، حکمت  -١

 .٤قلم،  -٢
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شود، تلش ما رویی ذکر میبا شناخت آثاري که درروایات براي خوش

 آثاري چون:  ؛شودنیز دو چندان می

رسوخ کرده،  فرد هایی که درگاهی برطرف ساختن کینهزدایی؛ کینه -١

اما مواجه شدن با  ؛ممکن است غیر نیزگاهی   و ،سختکاري بسیار 

 برد.ها را از بین میکه کینه ،به مثابه دارویی است کارآمد ،رویی گشاده
 فرمایند: می در روایتی از رسول خدا امام کاظم

 زداید.رویی کینه را میخوش؛ ٢«بِالسَّخِيمَة الْبِشْرِ یَذْهَبُ حُسْنُ»

  ؛یلفت و مهربانایجاد ا -٢
 : نددر این باره فرمودامام علی

رویی باعث گشاده ؛٣«الْبَرِیَّة مََحبَّةِ  إِلَى دَاعٍ... بِالْبِشْرِ الْوَجْهِ  طَلَاقَةُ »

 دوستی خلق است.

 قرب به خداوند؛ -٣
 : نددر این باره فرمودامام باقر

ةِ وَقُرْبٌَة ِمنَ اللَّهِ لِْلمََحبَّ مَکْسَبَةٌ  طَلَاقَةُ الْوَجْهِوَ  الْبِشْرُ الْحََسنُ»

؛ ٤«بُعْدٌ مِنَ اللَّهبِشْرِ َمکْسَبَةٌ ِللْمَْقتِ وَُسوءُ الْوَُعبُوسُ اْلوَجْهِ وَ

رویی و ترش ؛استآوردگاه محبت، و نزدیکی به خدا رویی خوش

 اوند است.آوردگاه بغض و کینه و دوري از خد

                                                                                                                             

 .٢٥٤، ص. ١00، ج١٤0٣مجلسی،  -١

 .١0٤، ص. ٢، ج١٤0٧کلینی،  -٢

 .99٣8، ح١٣٦٦تمیمی آمدي،  -٣

 .٢9٦، ص. ١٣٦٣ابن شعبه حرانی،  -٤
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 ابراز تشکر و قدردانیب. 

که یکی از  ،توان نشان دادهاي مختلفی را میکنشدر برابر احسان همسر، وا

 . دهیداست؛ یعنی خوبی همسر را با همانند آن خوبی، پاسخ « مقابله برابرها آن

هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِالَّ »ت که قرآن کریم از آن با تعبیر این همان چیزي اس

و ارزشمند  هر چند این کار، در جاي خود مطلوب ؛کندیاد می ١«الْإِحْسان

 کید نهایی دین بر آن باشد. أاست، با این حال، آن چیزي نیست که ت

است؛ یعنی خوبی همسر را با خوبی بهتر از آن  تأکید دین بر مقابله برتر

 ادبیات دین، از آن به عنوان تشکر. این همان چیزي است که در دهیدپاسخ 

 شود. ر کردن، با رفتار همانند انجام نمیشود. تشکیاد می

 : ندفرموداره این جمله را میوهمکند که امام علینقل میامام صادق

مَنْ أَضْعَفَهُ کَانَ وَ لَيْهِ فَإِنَّمَا کَافَأَهُمَنْ صَنَعَ بِمِثْلِ مَا صُنِعَ إِ»

 اي که به او شده، همانند آنهر که در برابر خوبی ؛٢«شَکُورا

 و هر کس بیشتر از آن، خوبی کند، آن خوبی را پاداش داده است

  گزاري کرده است.خوبی کند، سپاس

گزاري از نوع مقابله بهتر کید دارد، سپاسأچه اسلم بر آن تبنابراین، آن

 ٣هاي مهم در روابط همسران است.که یکی از ویژگی ،است

 ریزی، پرهیز از روزمرگی و مدیریت زمانبرنامهج. 

ها برداري بهتر از فرصتگذرد. براي بهرهیاست، و عمر همانند برق مگذر ، زودزمان

 نیفتیم.  زمرگیروریزي منسجم دست زد تا در دامن و ساعات عمر باید به یک برنامه

                                                           

 : آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟٦0، رحمن -١

 .٢8، ص. ٤، ج١٤0٧کلینی،  -٢

 .١٤0، ص. ١٣9١پسندیده،  -٣
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و  ،کند هم بهترین استفاده را از اوقات ببریمریزي به ما کمک میبرنامه

ریزي خوب و هم کارها به طور صحیح و با کیفیت انجام شود. براي برنامه

 :نکات زیر داراي اهمیت است ،ت زمانمدیری

 .ریزي و یادداشت کنیماز شب قبل برنامه هاي روز بعد رافعالیت 

 .االجل قرار دهیمو براي هر کدام ضرب ،بندي کردهکارها را اولویت 

 .کارهاي سخت را زودتر و در بهترین شرایط جسمی و روحی انجام دهیم 

چون  ؛عویق نیندازیمکارهاي با اهمیت اما ناخوشایند را به ت 

 .گردندخوشایندتر نمی

 .ها براي خود وقت استراحت نیز در نظر بگیریممیان فعالیت 

 تکار باشیم، و مقهور موانع نگردیم.همواره خودانگیخته و با پش 

 بودن کار جاري، از آن دست بکشیم. فایدهبه محض دریافت بی 

 باشیم. تماد داشته، و به آن پایبندبندي خود اعبه اولویت 

 کنیم.وقت خود را صرف چه اموري میکه  ،نظارت کنیم 

 .ها نکنیمگشتهمنظم باشیم تا وقت خود را صرف یافتن گم 

ه نیز استرس و خستگی بدانیم که افسوس خوردن کارهاي انجام نشد 

 زیادي دارند.

 را بیاموزیم.« نه گفتن»ود بگیرد، اجازه ندهیم کسی وقتمان را براي خ 

 انتظار رویدادهاي خوشایند باشیم. مواره دربین و هخوش 

 ها تلش کنیم.براي دستیابی به آن و ،اهداف خود را مشخص کرده 

 از افراد آگاه راهنمایی بخواهیم. هنگام نیاز، 
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ها و مثل تلفن؛ هاي وقت را به کمترین حد برسانیمهدر دهنده 

 نظمی،مشخص، بیثمر و نابازدیدهاي غیر ضروري، گفتگوهاي بی

 ١ي تلویزیون به صورت انفعالی و...تماشا

 تفریح و شادید.  

بخشی به زندگی مشترک هاي تقویت و انسجامیکی از راه ،تفریح و شادي

 است. 

پندارند، دین هرگز با شادي مخالف نیست. چه که برخی میبر خلف آن

زیستی و شاد کردن دیگران آمده أکید فراوانی بر شاد در روایات اسلمی ت

 د: نفرمایمی ت. به عنوان نمونه پیامبر اکرماس

جَلَّ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى زَّ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَ»

ترین اعمال نزد خداوند متعال، شاد همانا محبوب ؛٢«الْمُؤْمِنِينَ

 ؤمنان است.کردن م

 فرمایند: نیز در این باره می امام باقر

أَدْخَلَهُ  رَى أَحَدُکُمْ إِذَا أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَيْهِلَا یَ»

وقتی یکی  ؛٣«فَقَطْ بَلْ وَاللَّهِ عَلَيْنَا بَلْ وَاللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

کند، گمان نکند که تنها او را شاد کرده؛ منی را شاد میؤاز شما م

ل به خدا قسم رسو ،کرده استشاد  نیزبلکه به خدا قسم ما را 

 شاد نموده است. نیزرا  خدا

                                                           

 .٢٣٦، ص. ١٣9١کاویانی،  -١

 .١89، ص. ٢، ج١٤0٧کلینی،  -٢

 همان. -٣
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شود: امام منین محسوب میؤشادي و تفریح از نگاه اسلم، یکی از صفات ملذا 

 :ندفرمود علی

سَاعَةٌ یَرُمُّ عَةٌ یُنَاجِی فِيهَا رَبَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَا»

يمَا یَحِلُّ وَیَجْمُلُ بَيْنَ لَذَّتِهَا فِنَفْسِهِ وَبَيْنَ سَاعَةٌ یُخَلِّی مَعَاشَهُ وَ

لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ وَ

 ؛١«خُطْوَةٍ فِی مَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَيْرِ مُحَرَّم

ساعتی با خدایش در نیایش : من سه ساعت استؤبراي انسان م

و ساعتی را ما بین  ؛کندساعتی معاش خود را تنظیم می ؛است

و براي انسان خردمند  ،گذراندخود و لذایذ حلل و خوشایند می

مگر سه چیز: تنظیم معاش،  ،شایسته نیست به دنبال چیزي باشد

 راه آخرت، و لذتی که حرام نباشد. گام برداشتن در

 هابلکه به آن ؛ممنوع نیستنه تنها  ،تفریحات سالم از منظر دینبنابراین 

 ند: فرمایمی نیز تشویق شده است. امام صادق

سرور و شادي در چند چیز است: قدم زدن، به فضاي سبز و 

 ٢ گریستن، سوارکاري، شنا کردن و...درختان ن

 گفتگوی سالم. ل 

رنگ شدن فرهنگ گفتگو بین ها، کمیکی از مشکلت امروز خانواده

 زوجین است. 

                                                           

 .٣90نهج البلغه، حکمت  -١

 .١٥، ص. ١، ج١٣٧١برقی،  -٢
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در  -هاي ایرانیترین میزان گفتگو میان زن و شوهربیش ،ر رسمیطبق آما

ینی قرار میزان از گفتگو در سطح بسیار پای این ١نیم ساعت است. -روزشبانه

که براي ارتقاي محبت و کم شدن اختلفات در خانواده، باید این میزان  ،دارد

 را افزایش داد. 

و  ،فهمدر خود را میهاي همسدر واقع با گفتگو، طرف مقابل خواسته

هاي خود را طبق آن تنظیم کند. اگر یکی از طرفین دیدگاه کند برنامهسعی می

دهد تا طرف مقابل درصدد اشتباهی داشته باشد، گفتگو این امکان را می

 اصلح آن برآید. 

دانند ؛ ولی نمیبعضی از زوجین بر اهمیت گفتگو اذعان دارنداز طرف دیگر، 

توان چند موضوع را پیشنهاد ایی باید گفتگو کنند. در این باره میدرباره چه چیزه

 شود. که البته موضوعات گفتگو تنها در این موارد خلصه نمی ،کرد

 موضوعات پیشنهادي عبارتند از: 

 درباره اختلفات، به منظور رفع آن؛ -١

 به منظور تقویت آن؛درباره اشتراکات،  -٢

، و اطلع از باز کردن سفره دل وربه منظدرباره امور روزمره زندگی،  -٣

 اوضاع یکدیگر؛

، و رسیدن به نوع اندوزيدرباره مسایل دینی، به منظور معرفت -٤

  نگاه مشترک؛

 درباره تربیت فرزند، به منظور رسیدن به وحدت رویه؛ -٥

 ٢درباره مسایل علمی، به منظور باال بردن اطلعات. -٦

                                                           

 .0١/0٣/١٣8٤خبرگزاري فارس:  -١

 .٢٢-٢٥صص.  ،٣، ج١٣9٢عباسی ولدي،  -٢
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 مشاوره درست و به جا. م

هم در زندگی انسان است. قرآن کریم و روایات یکی از اصول م ،مشورت

تا  اند. مشورتکید قرار دادهأاسلمی همواره لزوم مشورت با دیگران را مورد ت

که خداي متعال یکی از سوره هاي قرآن را به نام  ،جا اهمیت داردبدان

 نام نهاده است. « شوري»

دیگران  منین را مشورت باؤشوري، یکی از صفات م در فرازي از سوره

 کند:معرفی می

یان خودشان بر پایه و کارشان در م؛ ١«بَيْنَهُم أَمْرُهُمْ شُورىوَ»

 مشورت است.

 فرماید:می ، و به پیامبرکندکید میأاي دیگر نیز بر لزوم مشورت در امور تدر آیه

 .و در کارها با آنان مشورت کن ؛٢«شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْروَ»

 نیز همواره دو امر مورد تأکید و اصرار ایشان بوده است: مدر سیره پیامبر اکر

 کرد.و با آنان مشورت می ،شدها از نظر دیگران آگاه میگیريدر تصمیم -١
 ٣کرد.هاي گرفته شده با یاران مشارکت میدر تحقق کارها و تصمیم -٢

اي مشورت در زندگی مشترک و امور خانوادگی نیز از اهمیت ویژه

کنند برخی درباره مشاوره دیدگاه بدي دارند. احساس می برخوردار است.

در حالی که مشاوره، دخالت  ؛ یعنی دخالت شخص سوم در زندگی؛مشاوره

 گی نیست، کمک کردن به زندگی است.در زند

                                                           

 .٣8شوري،  -١

 .١٥9آل عمران،  -٢

 .٥١، ص. ١٣89قاسمی،  -٣
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 ١ند عقل براي یافتن راه صحیح است.مشاوره، مشارکت یک یا چ

به خصوص در  البته باید توجه داشت، هر کسی صلحیت مشاوره ندارد.

 که عبارتند از:  ،باشد یهایانوادگی، مشاور باید داراي ویژگیل خمسای

 عاقل، مدبر و دور اندیش؛ -١

 خداترس؛ -٢

 نظر؛صاحب -٣

 خیرخواه و دلسوز؛ -٤

 قید به دین؛م -٥

 رازدار؛ -٦

 حلیم؛ -٧

 با تجربه؛ -8

 شجاع؛ -9

 ٢دور از بخل و حرص.  -١0

 استقالل فکری از پدر و مادر با حفظ احترام. ن

 ،شودو گاهی علت براي طلق می ،زندی که به محبت ضربه مییکی ازچیزهای

 ست.ا هاي دیگران به خصوص پدر و مادرهادخالت

هایشان را تا زمان احتیاج سرپرستی که بچه ،ها یاد بگیریمما باید از حیوان

مادر  ،و توانستند مستقل زندگی کنند ،نداشتند اما وقتی احتیاج به مادر ؛کنندمی

 .کندمیجا نهاي بیدلسوزي دیگرو  ،کندمیها ها را رآن

                                                           

 .١٢٧، ص. ٣، ج١٣9٢عباسی ولدي،  -١

 .١٢9-١٣٥همان،  - ٢
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و به عکس طرفدار  ،دهی کنیمما باید در این شرایط حمایت خود را جهت

منجر  ها معموالااین دخالت باشند. نیزکه مقصر این ولو ،عروس و داماد باشیم

 فرماید:میکریم شود. قرآن چینی میسخن به نمامی و

لَهُمْ وا فَلَهُْم عَذابُ جَهَنَّمَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُلْمُؤْمِنينَ وَذینَ فَتَنُوا اإِنَّ الَّ»

کسانى که مردان و زنان مؤمن را مورد شکنجه و آزار قرار  ؛١«عَذابُ الْحَریقِ

 پس عذاب دوزخ و عذاب سوزان براى آنان است. ؛دادند، سپس توبه نکردند

آن است که  ،چنین شرایطی در وهرش ف زن ویف بزرگان و از وظایوظا از

زن و مرد به  ها تصمیم بگیرند. اگرها نگذارند دیگران براي آنوجود احترام با

 ٢ها.به خصوص خانم ،گذارند چنین اتفاقی بیفتدنمی ،یکدیگر باوفا باشند

ها اي به شخصیت آنوخدشه ،مردان باید احترام همسر و مادر را نگه دارند

ست. ا هااداي حقوق آن ،واجب است مادر و قبال پدر ه درچآننکنند.  وارد

ها کاري کسب رضایت پدر و مادر به هر قیمتی واجب نیست. ممکن است آن

 که از نگاه شرعی حرام است. ،را از ما درخواست کنند

-آن می نفرینی که از و ٣،بنابراین اطاعت از پدر و مادر در هر امري الزم نیست

؛ گویند، گیرا نیستها میچه آنآن و به دلیل گوش ندادن به هر این زمان در ،ترسیم

بلکه به معناي ترک  ،چون عاق شدن به معناي مورد نفرین قرار گرفتن نیست

 ٤شود.مطمئن باشد که عاق نمی کند،را ادا می هاکسی که حقوق آن و ،احسان است

                                                           

 .١0بروج ، -١

 .٣0٥، ص. ١٣٧9مظاهري،  -٢

 .١٤ر. ک: لقمان،  -٣

 .٤٥-٤٦، صص. ٤، ج١٣9٢عباسی ولدي،  -٤
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 دعا و توسل. و

و  لکه مکانی است براي ابتلب ؛دنیا محل آسایش نیست ،روایات طبق آیات و

 هایمان درایم که باید تمام خواستهدنیاي خود بهشتی ساخته ولی ما از ،امتحان

 احساس شادي و ترین رکنی که خواستار آن هستیم،و مهم، آن برآورده شود

 خوشبختی است. 

مشروط به  ،زندگی احساس خرسندي از واقعیت این است که شادکامی و

بلکه احساس  ؛داشتن مادیات نیست یا مشکلت، ی ونداشتن سخت وجود

 هاي الزم براي این دوران است. نبودن مهارت ناشادکامی معلول برخوردار

به  دعا -هاها و چگونگی واکنشاز مهارت -ذکر شد چه قبلاعلوه بر آن

که موجب تقویت  ،جاي دارد کلم معصومین مهارتی مهم در عنوان عامل و

 ١شود.سان میتوان روحی ان

 ،ها و مشکلتدر زمان گرفتاري امام کاظمدرباره سیره  امام صادق

 د: نفرمایمی

 ؛٢«نواامَعا وَدَ مَّيان ثُبْالصِّساء وَالنِّ عُمْمر جَه أذا احزنأبی إ کانَ»

شد، زنان و فرزندان را پدرم هنگامی که براي امري محزون می

 گفتند.ا آمین میهو آن ،نمودکرد، سپس دعا میجمع می

البته نقش دعا علوه  ٣؛است انبیاء و اولیاء من وؤدعا سلح م ،اینبنابر

 اي  قوي در مقابله با مشکلت، در بسیاري موارد دربر نیرو و تسکین دهنده

 . است زندگی کنار تلش همسر، شرطی براي موفقیت در

                                                           

 .٣٤٣، ص. ١٣9١پسندیده،  -١

 .١٤٣، ص. ٦8، ج١٤0٣مجلسی،  -٢

 .٤٦٧، ص. ٢، ج١٤0٧ر. ک: کلینی،  -٣
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بت به نماز و نس اهمیتیگاهی معلول بی هاناموفقیتی ،به عبارت دیگر

 ٢.است نزدیک شدن به خدا اي براي نیایش وگاهی بهانه و ١،عبادات است

گاهی  و ،ها گاهی بلي عقوبت کیفر استاريگرفت :گویندمی که چنانهم

 .است منابتلي مؤ

 نگاه درست به زندگی. ه

را باال ببریم،  ها توان صبر خودسختی هنگامه هجوم مشکلت و که دربراي آن

 زم است طرز نگرش خود را اصلح کنیم. ال

هاي غلط را از خود دور کنیم. این است که نگاه ،الزمه نگاه درست به زندگی

پول زیاد را عامل خوشبختی و  برخیکه هاي غلط به زندگی، اینیکی از نگاه

، و سعادت اخروي را بر کنداما قرآن کریم این نگاه را رد می دانند؛آل میزندگی ایده

 ٣دهد.داري در دنیا ترجیح میپول

کند همین که این است که شخص فکر می ،هاي اشتباهیکی دیگر از نگاه

و خودش نباید به تقوا و پرهیزکاري  ،کندکفایت می ،همسر خوبی دارد

 روي آورد. 

 ،کندرا نقل میو همسر لوط این باره دیدگاه غلط همسر نوح قرآن در

کند، ها را کفایت میآن ،همین که همسر پیامبر الهی هستندکردند ها فکر میکه آن

 ٤کند.ها را وارد آتش میدر حالی که خداوند آن

                                                           

 .٢9٦، ص. ١٣٧9مظاهري،  -١

 .٣٥٢، ص. ٣، ج١٤0٧ر. ک: کلینی،  -٢

 .٧٦-8٢ر. ک: قصص،  -٣

 .١0ر. ک: تحریم،  -٤
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 واکنش مناسب به بداخالقی طرف مقابل. ی

ممکن است این  ،رویی شدخوش اخلقی وهایی که در باب خوشبا وجود توصیه

 داشته باشیم؟  واکنشی چه چنین وضعی باید مین نشود. درأطرف همسرمان ت شرط از

 شود:این مرحله ارزیابی می سه واکنش در

و خواستار  ،تواند حق خود را بستانداساس آن، فرد می واکنش برابر: بر -١

، شوددرست ارزیابی می و عقلا شرعاا هر چندجبران شود. این برخورد 

را  ولی آسیب خود ١مثل را داده است؛ مقابله بهو خداوند گاهی اجازه 

حالت  و زندگی را از کند،خانواده وارد می تر برل در مرتبه پاییناو

 .کندروح تبدیل مین صفا و صمیمیت به فضاي خشک و بیشیری

شدیدتر و بدتر  ،فرد در برابر ضربه طرف مقابل ،اساس آن برواکنش بدتر:  -٢

و  ،کندتر می، و وضع را بحرانیدهد. این واکنش ظالمانه استخ میپاس

 دهد.زگشت به آرامش را به شدت کاهش میشتی و باامکان آ

ت دین به عنوان عفو و گذشت یاد در ادبیاواکنش برتر: از این واکنش،  -٣

رکز آن تم گذرد، در واقع برفردي که از اشتباه طرف مقابل نمیشود. می

کنار  ایستد. این کار مانند ایستادن در، و در همان موقعیت تلخ میکندمی

منظري  ، همکه هم بوي نامطبوع دارد ،ه نگرفتن از آن استزباله و فاصل

 کند. را از مناظر زیباي دیگر محروم میو هم وي  ،زشت

 فرماید: میخداوند 

سَنُ فَإِذَا الَّذی بَيْنَکَ هِیَ أَحْ الَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتیواَل تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ»

 ؛ ٢«وَلِیٌّ حَميمٌ بَيْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَ

                                                           

 .١9٤ر. ک: بقره،  -١

 .٣٤فصلت،  -٢
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نیکى و بدى یکسان نیست. ]بدى را[ با بهترین شیوه دفع کن؛ ناگاه کسى 

ستى نزدیک و ]چنان شود[ که گویى دو ،که میان تو و او دشمنى است

 صمیمى است.

 ،ناپذیر زندگی استقابل انکار و اجتناب هاي غیراشتباه از پدیده ،بنابراین

مکمل بودن  یو از چنین معنای ١،ذشت استبهترین راه عفو وگ ،و در مقابل

-مفاهیم و مهارت ،سایه زندگی مشترک چرا که در ؛شودمرد احساس می زن و

 کنند.هاي زیادي کسب می

و موارد  ،شوددر این ده مورد خلصه نمی هاي رفتاري زوجین نیزشاخصه

 .طلبدتري میها مجال گستردهکه بحث و بررسی آن ،دیگري نیز وجود دارد

 گیرینتیجه

دم آگاهی ع ،ترین عامل در ایجاد اختلف و مشاجراتمهم متن پژوهش،بر اساس 

 رفتاري است. -و نبایدهاي اخلقی ها و بایدهاو اطلع زوجین از شاخصه

توانند زندگی بهتري داشته ها، میجین به کمک آَشنایی با این شاخصهزو

 خانواده حاکم نمایند.  در فضايرا و آرامش، اخلق و معنویت  ؛باشند

گیري در پایین آوردن نقش چشم ،به کارگیري و عمل نمودن به این موارد

هاي ها و طلقتواند جلوي بروز جداییو حتی می ،هاي خانوادگی داردمیزان نزاع

 عاطفی و قانونی را نیز بگیرد.

 

 

                                                           

 .١٥٦-١٦١، صص. ١٣9١پسندیده،  -١
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 پیشنهادها

 صیتخص ها و جلساتها، همایشهاي آموزشی، کلستشکیل دوره -١

ده در مراکز علمی، رفتاري خانوا -هاي اخلقیبا موضوع مهارت

 ...هاي شهري وها، بوستانهاي بسیج، ادارهمساجد، پایگاه

 -اخلقی هايافزار و دیگر محصوالت فرهنگی در زمینه مهارتتولید کتاب، نرم -٢

 خانواده. رفتاري

 -هاي اخلقیدر زمینه مهارت ،برگزاري مسابقات علمی فرهنگی براي زوجین -٣

 رفتاري خانواده.

 .خانواده رفتاري -اخلقی هايمطالعه روزانه زوجین در خصوص مهارت -٤

در مراکز  هاي خانوادهاخلق و مهارتاي تخصصی با نام ایجاد رشته -٥

 علمی و پژوهشی.  

 و مآخذ منابع

 .قرآن کریم -1

 .نهج البالغه -2

مشهد:  ف،محمد مهدي نج بتحقیق(، 1406)، .صحیفة االمام الرضا -3

 .كنگره جهانى امام رضا

بتحقیق علي اكبر غفارى، قم:  ،الخصال(، 1362)، .بن عليابن بابویه، محمد -4

 .انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، بتحقیق علي اكبر غفارى ،العقول تحف(، 1363)، .بن عليابن شعبه حراني، حسن -5

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات قم: 
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قم: ، الدین محدثبتحقیق جالل، المحاسن(، 1371)، .بن محمد، احمدبرقي -6

 .الكتب اإلسالمیةدار
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 .البیتمؤسسة آلقم: 
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