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کتاب متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  کلیه حقوق مادی و معنوی این 
می باش���د. هرگونه انتش���ار مطالب این کتاب منوط به کس���ب مجوز کتبی از دفتر سالمت 

جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
کتابچه صرفا جهت بهره برداری شما و همسرتان می باشد.  این 

لطفا از دسترس قرارگرفتن این محتوی برای سایر افراد خودداری فرمایید.
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مقدمه
واجا لتس���کنوا الیها و جعل  و م���ن آیات���ه ان خلق لک���م من انفس���کم از
ون »و از نشانه های  بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر
که برای ش���ما از جن���س خودتان همس���رانی آفرید تا در  او این اس���ت 
کن���ار او آرامش بیابید و میان ش���ما دوس���تی، مهر و محبت ق���رار داد، 
که می اندیشند.«1 گروهی  که در آن نشانه هایی است برای  به درستی 
دستورات حکیمانه خداوند متعال سعادت انسان را در دنیا و آخرت 
تأمین می کند. بی شک یکی از سازنده ترین برنامه های الهی، ازدواج 
ک���ه خود واح���د بنیادی و  که مقدمه تش���کیل خانواده اس���ت  اس���ت 

سنگ بنای جامعه است.
خدای مهربان، با نهادن عش���ق و محب���ت و پیوند دادن قلب ها میان 
همس���ران، زمینه الزم را برای شروع زندگی عاشقانه فراهم آورده است 
اما یقینًا ادامه این زندگی سرشار از محبت، نیازمند مهارت هایی است 
که زن و شوهر باید بیاموزند و در مواقع نیاز از آن ها بهره برداری نمایند.

مهارت های اخالقی دوران عقد و نامزدی
به زودی دوران شیرین نامزدی شما آغاز خواهد شد. رفتارهای شما 
گذاشت. ازاین رو  کوتاه، تأثیر عمیق و ماندگاری خواهد  در این دوران 
می توانید س���عادت و موفقیت زندگی مش���ترک خود را در این دوران، 

1. سوره روم، آیه 21
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پایه گذاری کنید.
 1. توجه  داشته باشید این دوران ایام آزمودن یکدیگر، همراه با شک 
و تردید در انتخاب همسر نیست، بلکه دوران شناخت بیشتر همسر 
ک  گاهی نس���بت به نقاط اش���ترا برای ادامه زندگی مش���ترک اس���ت. آ
و اخت���الف ف���ردی، فرهنگ���ی و ایجاد تفاه���م و همدلی در س���ایه این 

شناخت، امری مهم و ضروری است.
کنون بای���د روابط  2. ش���ما همس���ر واقعی همدیگ���ر هس���تید و از هم  ا

کنید. کالمی و رفتاری را آغاز  مناسب عاطفی، 
3. برای دیدارهای خود برنامه ریزی داش���ته باش���ید و آمادگی همسر 

برای مالقات و آمادگی خانواده   او برای پذیرایی را در نظر بگیرید.
که نه آن قدر زیاد  کنید  4. تعداد و ط���ول دیدارها را به گونه ای تنظیم 
که رابطه ی  کم باشد  که مالقات خسته کننده شود و نه آن قدر  باشد 

عاطفی سرد شود.
5. یکی از موضوعات مهم در دوران عقد، هزینه های آن است. خرج  
کردن پسر باید هم نشان دهنده  سخاوتمندی او و هم عقل معاش او 
باشد. توجه به سلیقه  دختر همراه با ابراز محبت به او در هدیه دادن 
بسیار مهم است. پذیرش هدایا از جانب دختر نیز باید نشان دهنده  
همدل���ی و همراهی با همس���ر در محدودیت امکانات او باش���د. آنچه 
مهم اس���ت تبادل حس محبت میان همسران است و مسئله هدیه 
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دادن و پذیرش آن باید در تعمیق روابط عاشقانه نقش مثبت ایجاد 
کند. نشان دادن خوی خسیس بودن از طرف هدیه دهنده و نشان 
گیرنده  دادن اخالق مادی گرایی و انتظار بیش ازحد داش���تن از طرف 
هدیه مانع بزرگی بر سر راه شروع زندگی سعادت بخش خواهد بود. لذا 
از یک طرف پرهیز از افراط وتفریط و نمایش حس سخاوت و بزرگواری 
و از طرف دیگر قناعت و انتظار بیش ازحد نداش���تن، راه را برای رسید 

به خوشبختی هموارتر می کند.
که این دورانی  کوتاه نشود، چرا 6. بهتر است طول دوران عقد خیلی 
که موجب انس با یکدیگر، شناخت بیشتر از هم برنامه ریزی و  اس���ت 
آمادگی برای زندگی مستقل و آماده شدن تدریجی استقالل فرزندان 
که طرفین  از والدین اس���ت و البت���ه نباید زیاد هم طوالنی ش���ود، چرا
کرد و رفت وآمدها نیز موجب خستگی و  احساس بالتکلیفی خواهند 

ناراحتی خانواده ها خواهد شد.
گذاش���تن ب���ه همس���ر و خان���واده او به ویژه پ���در و مادر  7. ب���ا احت���رام 
کرده و با انس  می توانی���د جایگاهی در میان خانواده همس���رتان پیدا

همراه با احترام، بسیاری از مسائل زندگی آینده را حل نمایید.
گاه���ی زوجی���ن و به وی���ژه دخت���ران در ابت���دای دوران نامزدی در   .8
برق���راری روابط زناش���ویی رفتارهای���ی توأم با خویش���تن داری و حیا از 
که بایستی توجه داشت این گونه رفتارها ناشی  خود نشان می دهند 
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از بی توجهی و بی محبتی نسبت به همسر نیست.
گذر و برزخ میان زندگی  که دوران نامزدی دوران  قبول داشته باشید 
مجردی و تش���کیل خانواده مستقل است و این دوران با تشویش ها 
که  و نگرانی ها و اس���ترس هایی همراه است. همس���ران باید بکوشند 
ب���ا رفتارهای مناس���ب خوی���ش ای���ن دوران را به یکی از ش���یرین ترین 
کام خود را برای همیش���ه از  دوره ه���ای زندگی خ���ود مبّدل نماین���د و 

کنند. خاطرات خوش آن شیرین 
9. هی���چ گاه خود را از داش���تن مش���اوری امین بی نیاز ندانید. مش���اور 
که بتواند در س���ایه آموزه های دینی، راهنمای  متخصص و متعهدی 

خوبی برای داشتن یک زندگی آرام بخش و بالنده باشد.

 مهارت های اخالقی در تحکیم خانواده
پیامبر مهربانی ها فرموده اند: در اس���الم بنایی دوس���ت  داش���تنی تر از 

ازدواج، پایه ریزی نشده است.1
که خداوند آن را با عقد  باید توجه داشت، عشق هدیه ای است الهی 
کرده است و کسب مهارت های الزم در طول  ازدواج به همسران عطا 

کرد. زمان، این عشق را بارور و پایدار خواهد 

1. مستدرک الوسائل، ج 14، ص 152
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 توجه به تفاوت ها

الف( توجه به تفاوت های زنان با مردان
بدیهی اس���ت، زنان و مردان با یکدیگر تفاوت هایی  دارند. ش���ناخت 

این تفاوت ها برای تقویت رابطه ی زوجین ضروری است.
کریم و نیز  که بنابر آموزه ه���ای قرآن  از جمله این تفاوت ها آن اس���ت 
بنابر س���اختار خلقت مردان، مس���ئولیت س���نگین تأمی���ن مخارج و 
کیان و امنیت خانواده و مدیریت آن به  معاش خانواده و حضانت از 
مرد سپرده شده است. در مقابل، زنان نیز برحسب سرشت و ساختار 
خلقت خود، مسئولیت سنگین ایفای نقش های همسری و مادری 
و انج���ام وظایف فرزند پروری و بچه داری و بنا بر ویژگی های عاطفی 
و مهرورزی خود، مسئولیت خانه داری و مدیریت داخلی امور منزل 
را عهده دار ش���ده اند. ازاین رو شایسته اس���ت مردان و زنان با نهایت 
همدلی و همتی بلند به ایفای وظایف خود بپردازند. از سوی دیگر، 
که مدیریت مطلوب هر مجموعه ای، س���ختی ها و مرارت های  ازآنجا
خ���اص خ���ود را دارد. هرک���دام از طرفین باید ب���رای ایفای نقش های 
طرف مقابل، احترام قائل باش���ند و او را در ایفای نقش خود تأیید و 
که در صورت تضعیف و مقابله با نقش های متقابل،  کنند. چرا یاری 
مس���ئولیت های س���نگین خانوادگی تضعیف خواهد ش���د و به دلیل 
فق���دان مدیریت و اختالط نقش ها، بی نظمی و نابس���امانی در خانه 
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کم می شود. حا

ب( توجه به تفاوت های فردی
گر خواهر یا برادر  هر انس���انی با انس���ان دیگر تفاوت هایی دارد، حتی ا
دوقل���وی یکدیگر باش���ند. بنابراین، باید هم���واره موارد زی���ر را در نظر 

داشته باشید:
در صورت وجود تفاوت با همس���رتان س���عی نکنید، ب���ه زور او را تغییر 
دهید؛ تفاوت ها نش���انه رحمت الهی هستند، ازاین رو به تفاوت ها از 

منظر زیبایی های گونا گون بنگرید.
گر دیگران خوبی هایی دارند،  همسر خود را با دیگران مقایسه نکنید؛ ا
همسر شما نیز خوبی های خاص خود را دارد؛ همچنین دیگران عالوه  
که ممکن اس���ت از  کاس���تی هایی دارند  بر آن خوبی ها، نقاط ضعف و 
چش���م شما پوش���یده باش���د. هیچ گاه ظاهر زندگی دیگران، آرامش و 

اصالت زندگی شمارا تحت الشعاع قرار ندهد.
توقعات و انتظاراتتان را متناس���ب ب���ا امکانات و توانمندی های خود 
کنی���د؛ از چشم وهم چش���می ب���ا دیگ���ران بپرهیزی���د و دامنه   تنظی���م 
کار، شیوه ی زندگی خود  گسترده نکنید. برای این  خواسته هایتان را 
که هرگز  را بر اساس قضاوت مردم تعیین نکنید. به یاد داشته باشید 
کرد، مهم خش���نودی خدا، ش���ریک  نمی توان همه  مردم را خش���نود 

زندگی شما و رضایت درونی و آرامش وجدان  شماست.
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 زوجی���ن به مرورزم���ان در ط���ول زندگ���ی مش���ترک به نوعی از  معم���واًل
تعادل و تناس���ب در اخ���الق و رفتار خواهند رس���ید. در صورت تداوم 
گفتن و تعامالت سازنده  انتظارات برآورده نش���ده، از یکسو، با سخن 
و مش���اوره های صحیح و از سوی دیگر با تغییر خود و زاویه دید خود، 

کثر تفاهم و یکدلی رسید. می توان به حدا

اظهار محبت به همسر
کرم؟ص؟ فرمودند: بنده ی مؤمن هنگامی که دست همسرش  پیامبر ا
را بگی���رد، خداون���د برایش ده حس���نه می نویس���د و ده س���یئه را محو 
گر او را ببوسد، خداوند برایش صد حسنه می نویسد و صد  می کند و ا

سیئه را محو می کند.1
با توجه به نیاز همسران به دریافت محبت از یکدیگر محبت و عالقه 
کنید و از هر فرصتی  گون ابراز  گونا خود به همس���رتان را به بهانه های 
گیرید. ابراز محبت  برای تبادل ارتباطات عاطفی خود با یکدیگر بهره 
و عش���ق به همس���ر، تش���کر از زحمات طرف مقابل، ی���ا عذرخواهی از 

اشتباهات خود، از لوازم تقویت و تعمیق روابط همسران است.
که  کاری ویژه برای همس���ر خود انج���ام دهید  هرچن���د وق���ت یک بار، 

می دانید او را شادمان می کند.
گون متفاوت است؛ برای مثال مردان  ادبیات محبت آمیز در افراد گونا

ع، ج 3، ص 168 1. المهذب البار
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می توانند با سخنان محبت آمیز، نوازش یا با خرید مایحتاج منزل به 
همس���ر خود محبت  کنند و زنان با خانه داری باسلیقه و طبخ غذای 
که  موردعالقه همس���ر خود، محبت خود را ابراز  کنند. مهم این است 
که هس���ت بپذیرند و به  زن و مرد محبت همسرش���ان را با هر روش���ی 

کنند. که با روحیات او سازگار است، محبت  همسرشان با روشی 
همس���ران هنگام بیماری، هنگام درد و زمان شکس���ت در سختی ها 
و رنج ه���ا بی���ش از هر زمان دیگ���ری نیاز به همدلی همس���ر خود دارند 
که هنگام  کنی���د  و نیازمن���د یاری وی هس���تند؛ ل���ذا به گون���ه ای رفتار 

گیرد. کند و آرام  کنار خود احساس  سختی ها همسرتان شمارا در 

توجه به خوبی های همسر
یکی از مهارت های ارتباط صحیح میان زوجین، توجه به خوبی های 
طرف مقابل است. توجه به خصایص و رفتارهای خوب همسر، عالوه 
ب���ر آنکه محبت را زی���اد می کند، در تعارض���ات احتمالی، تحمل نقاط 
کش���ف خوبی های همس���ر  ضعف فرد را برای ما آس���ان می کند. برای 
کارهای  گاه���ی اوقات برگ���ه ای بردارید و خوبی های همس���رتان حتی 
که  گذش���ته را یکی یکی در آن بنویس���ید. متوجه خواهید ش���د  خوب 
چه همس���ر خوبی  دارید؛ حال از همسر خود به خاطر این همه خوبی 

سپاسگزار باشید.
کنید. چه بس���ا توجه ب���ه ایرادات  ب���ه نقص ه���ای خودتان نیز توج���ه 
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کن���د و به نتیجه  کوچک  خودت���ان، نقص های دیگ���ری را در نظرتان 
که برای شما چنین همسری از نعمت های بزرگ الهی است. برسید 

ارتباط کالمی نیکو با همسر و همدلی با او
کنید تا پاس���خ زیبا  حض���رت علی؟ع؟ فرمودند: خطاب هایتان را زیبا 

بشنوید.1
گر از همسر خود توقعی دارید، با مهربانی با او در میان بگذارید و او را  ا
کاری نکنید، زیرا با این روش روابط میان ش���ما  وادار به انجام  دادن 
که زبان نرم و روی  پرتنش خواهد شد. همیشه در نظر داشته باشید 

کلید درهای بسته است. خوش، 
کنای���ه ح���رف نزنی���د. هنگامی که  گن���گ و مبه���م س���خن نگویید، ب���ا 
کنید تا سخن او  همس���رتان سخن می گوید، زود قضاوت نکنید؛ صبر 

کنید. تمام شود و سپس نتیجه گیری 
از روش ه���ای ارتباط���ی س���تیزه جویانه و اجتنابی بپرهیزی���د. درروش 
ارتباط���ی س���تیزه جویانه فرد به دنب���ال اثبات خود و برنده  ش���دن به 
ه���ر قیمت���ی اس���ت. درروش ارتباطی اجتناب���ی نیز ف���رد از اختالف به 
ه���ر قیمتی اجتناب می کن���د، زیرا اختالف مع���ادل جنگ ودعوا فرض 
می ش���ود و بنابرای���ن ف���رض، در م���ورد نگرانی ه���ا و موضوع���ات مه���م 

صحبت نمی شود و مشکالت پنهان می ماند.

1. غررالحکم، ح 2568
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در یک ارتباط کالمی نیکو، زن و مرد تقاضای خود را به صورت پیشنهاد 
مثب���ت ارائه می دهند و به جای اینکه بگوین���د »چه    نمی خواهند«، 
می گویند »چه می خواهند«؛ آن هم با مهربانی و دوستانه، نه با لحنی 
گر به همسرتان بگویید »چه نمی خواهید« چه بسا او متوجه  آمرانه. ا
که در عوض چه کار باید بکند، ول���ی وقتی تقاضای مثبت ابراز  نش���ود 
ش���ود، همسرتان به روشنی نیاز شمارا دریافت می کند. تقاضای خود 
از همس���رتان را آمرانه و دس���توری به زبان نیاوری���د و آن را چندین بار 
کردید و همس���رتان پاس���خ  گ���ر آن را یکی دو بار مطرح  تک���رار نکنی���د؛ ا
کار یا  مثب���ت نداد، حتم���ًا مانعی وجود دارد؛ مثل عدم اعتق���اد به آن 
کار دیگری. در این موارد ضروری است  خس���تگی یا مشغول بودن به 

کنید تا آن موانع برطرف شود. تالش 
کنید.  کردن با همس���ر، تفاوت های زنان و مردان را لحاظ  در صحبت 
گفتنی اس���ت مردان دوس���ت ندارند همسرش���ان از آن ه���ا ایراد بگیرد 
کنن���د، بنابراین، زنان هنگام صحبت با ش���وهر،  یا آن ه���ا را نصیحت 
انتقاد و نصیحت را به صورت غیرمستقیم بیان کنند. زنان نیز دوست 
دارن���د برای افزای���ش صمیمیت در مورد جزئیات مس���ائل پیش آمده 
کنند. عالوه بر آن دوس���ت دارند پس از  در روز با همس���ر خود صحبت 
کنند.  کنند تا آرامش پیدا  تجربه  احساس منفی، در مورد آن صحبت 

بنابراین، شوهران باید شنونده  خوبی برای همسر خود باشند.



14

کالمی نیکو پیام های منفی برای یکدیگر ارسال نکنید  برای داش���تن 
کنایه و اته���ام در صحبت های خ���ود بپرهیزید.  و از توهی���ن، تحقی���ر، 
کرده، محترم اس���ت.  ک���ه خدا به او عطا  کرامتی  هر انس���انی به دلیل 
کنید، مطمئن باش���ید او  گ���ر در س���خنان خود همس���رتان را تحقی���ر  ا
گر سخن شما صحیح هم باشد، مؤثر  ناراحت و عصبانی می ش���ود و ا
کالم توجه  واقع نخواهد ش���د، زیرا همسر شما فقط به قسمت منفی 

گرفت. کرد و بقیه  اطالعات را نادیده خواهد  خواهد 
کنید که  بی���ان مش���کالت، س���ختی ها و انتق���ادات را به زمانی موک���ول 
گرسنه نیستید و ش���رایط برای بیان مطالب مناسب است.  خسته یا 
قبل از تذکر و یا درخواست یک چیز، ابتدا به کارها و نکات خوب همسر 
خود اشاره  کرده و او را تجلیل نمایید سپس تذکر یا خواسته خود را در 

میان بگذارید و به او فرصت فکر و نتیجه گیری و تصمیم دهید.

احترام به همسر
امام س���جاد؟ع؟ فرمودند: ... الزم اس���ت هر یک از ش���ما دو نفر )زن و 
کند و بداند او نعمتی اس���ت از  مرد( خدا را به خاطر همس���رش ش���کر 
گرداند و  جانب خدا و الزم است هم نشینی با این نعمت الهی را نیکو 

کند.1 گذارد و با او رفاقت و دوستی  به او احترام 
احترام بدین معنی است که با زیباترین و بهترین عبارت ها همسرتان 

1. بحاراالنوار، ج 71، ص 10
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را مخاطب قرار دهید و در خانه و در حضور دیگران حرمتش را حفظ 
کنند به  که اطرافیانتان احس���اس  کنید. مبادا رفتارتان چنین باش���د 
دیگران احترام بیش���تری قائل هس���تید. متأس���فانه عادت برخی این 
است که به هرکه نزدیک ترند، بیشتر حرمتش را می شکنند و به همسر 
که  کمتر از دوستان، آشنایان و غریبه ها احترام می گذارند. همان طور 

می دانید احترام موجب احترام می شود.
که می توانید  بنابراین، همواره به یاد داش���ته باش���ید، شما هس���تید 
گذاش���تن به همس���رتان ش���خصیت دهید و هرچه بر ارزش  با احترام 
و ش���خصیت او بیفزایی���د، ب���ر ش���خصیت و ح���س ارزش���مندی خ���ود 

افزوده اید.
گذاری���د و در رفتار خ���ود هم این  در قل���ب خود به همس���رتان احترام 
کنید؛ به ش���خصیت، نظر، س���لیقه، خانواده و ش���غل او  احترام را ابراز 

احترام بگذارید.
که همواره از همسر خود  یکی از جلوه های احترام به همسر آن است 
کنید. حتی  که برای خانواده انجام  می دهد، تشکر  کارهایی  به خاطر 

کوچک باشد یا وظیفه  او باشد. کار  گر آن  ا

روابط زناشویی مطلوب با همسر
امام صادق؟ع؟ فرمودند: چیز مباحی نزد خداوند محبوب تر از رابطه  
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زناشویی زن و شوهر نیست.1
میل جنس���ی یکی از امیالی اس���ت که خداوند برای کمال انس���ان به او 
که هوس���رانی افسارگس���یخته انسان را به  کرده اس���ت. همان طور  عطا 
پرتگاه نابودی و حیوانیت می کشاند، ارضای صحیح و مشروع آن نتایج 

زیادی مانند ایجاد آرامش روانی و افزایش محبت را به دنبال دارد.
که نیاز جنسی  گام در برقراری ارتباط جنس���ی موفق این است  اولین 
که در ای���ن  زمینه  خ���ود و همس���رتان را ج���دی بگیری���د. باید بدانی���د 
حقوق و مسئولیت هایی دارید و ضروری است مهارت های الزم برای 

برآوردن نیاز خود و همسرتان را بیاموزید.
که نباید در هیچ  در روابط عادی و هنگام ش���ادی با هم عهد ببندید 
ش���رایطی بس���ترتان از هم جدا ش���ود، مگر آنکه یکی از ش���ما در س���فر 
کدورت ها را هرقدر هم  که آتش  باش���ید. بستر مهم ترین چیزی است 

کرد. زیاد باشد، خاموش خواهد 

رسیدگی به امور خانه
کند و  کاری   که  در خانه   همسر خود   کرم؟ص؟ فرمودند: هر زنی   پیامبر ا
جابه جایی  انجام  دهد و هدف او اصالح  امور خانواده  باشد، خداوند 
که  خدا به  او نظر رحمت  افکند، هرگز  نظر )رحمت ( بر او می افکند و هر 

1. وسائل الشیعه ج 2 ص 179
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عذاب  نخواهد شد.1
در رسیدگی به امور خانه توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

  که خانه داری، نش���انه محبت زن به 	 زنان توجه داش���ته باش���ند 
شوهر است

  کمک م���رد به همس���رش در امور 	 م���ردان توجه  داش���ته باش���ند، 
خانه، نشانه ی عشق و عالقه  او به خانواده  است.

کند،  کمک  ک���ه به  زن خ���ود در خانه  پیامب���ر؟ص؟ فرموده اند: مردی 
که روزها روزه باش���د و شب ها به قیام  خدا ثواب یک س���ال عبادتی را 
کردن به  و نم���از ایس���تاده باش���د به او می دهد. ... هرکس���ی خدم���ت 
خان���واده خود را نن���گ نداند خداوند او را بدون حس���اب به بهش���ت 

داخل می کند.2

جمع گرایی در خانواده
کید ش���ده اس���ت.  در روای���ات متعددی ب���ر جمع گرایی در خانواده تأ
که  کرم؟ص؟ فرمودند: محبوب ترین چیز نزد خداوند آن است  پیامبر ا
ببیند مرد با زن و فرزندانش بر س���ر یک س���فره غذا می خورند؛ سپس 
گرد هم آیند، ب���ا نظر محبت به ایش���ان می نگرد و  ه���رگاه بر آن س���فره 

کنده شوند آنان را می آمرزد.3 پیش از آنکه از جای خود پرا

1. امالی شیخ صدوق، ص 411
2. جامع األخبار ص 102
3. سمرقندی، ص 343
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کنی���د. هرچه خودبینی  پ���س از ازدواج، از خودخواهی ه���ا صرف نظر 
کنی���د، در زندگ���ی محبت و  کاه���ش دهی���د و دیگ���ر بین���ی را تقویت  را 
کم خواهد شد. ازخودگذش���تگی، احترام به  صمیمیت بیش���تری حا
س���الیق همسر، اظهار محبت و نشان دادن جایگاه همسر در خانه و 

گذاشتن لقمه دردهان او در تحکیم روابط مؤثر است. حتی 
که  کنید  مبادا در مقابل همس���ر ط���وری از دوران مجردی خویش یاد 
کند، ش���ما او را مانعی بر س���ر راه خوش���بختی و راحتی خود  احس���اس 

می بینید.

مهارت های اخالقی در روابط با خانواده همسر
که  به  پدر  کردیم   کریم می فرماید: به  انسان سفارش   خداوند در قرآن 

کند...1 و مادر خود نیکی  
ارتباط با خانواده و بس���تگان خود و همسر فواید فراوان دارد ازجمله 
آنکه: رفت وآمدها و ارتباطات با بستگان سبب ایجاد شادی، امنیت 

خاطر و حفظ بهداشت روانی شما می شود. ازاین رو:
  گ���رم و صمیمی بین 	 ب���ا مهمانی رفت���ن و مهمان���ی دادن، روابط 

کنید. به آن ها احترام بگذارید و  خانواده  خود و همسرتان برقرار 
هنگام مشکالت به یاری آن ها بشتابید.

  کنید تا آداب ورس���وم و نیز 	 کمک  از ابتدای ازدواج به همس���ر خود 

1. سوره لقمان، آیه 14
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عادت های خانواده شمارا بشناسد و البته از او توقع نداشته باشید 
کند؛ در ضمن خودتان هم بکوشید  کاماًل متناسب با آن رفتار  که 
ع���ادات و آداب ورس���وم خانواده ی همس���رتان را بهتر بشناس���ید. 
س���عی نکنید خانواده  همس���ر را تغیی���ر دهید، بلکه ی���اد بگیرید با 
آن ها چگونه زندگی کنید. همچنین سعی کنید ویژگی های خوب 

خانواده  همسرتان را بشناسید و در نظر بگیرید.
  گر دخت���ران با روش مناس���ب مدیریت داخل���ی خانه، همچون 	 ا

آشپزی، خانه داری و مهمان داری شایسته آشنا باشند و پسران 
کافی  کس���ب وکار و شیوه  صحیح تأمین مخارج زندگی مهارت  در 
داشته باشند، زمینه دخالت های والدین در زندگی آن ها بسیار 

کم  می شود.
  ک���ه پ���در یا م���ادر ش���ما در م���ورد زندگ���ی خصوصی  ش���ما 	 زمان���ی 

که در آن زمینه با همس���ر خود  توصیه ای دارند، به آن ها بگویید 
مش���ورت و س���پس اقدام می کنید. به این ترتیب پدر و مادر ش���ما 
که با زوجی با حریم های مستحکم روبه رو  متوجه  خواهند ش���د 

کاهش می دهند. هستند و دخالت های ناروا را 
  پش���ت س���ر خانواده  همس���ر بدگویی نکنید. ج���دای از اینکه این 	

کار غیبت و حرام اس���ت. به واسطه عالقه همس���رتان به خانواده 
کدورت بین شما می شود. خود، موجب 
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  تا حد امکان اس���رار زندگی مشترک خود را نزد خانواده های خود 	
بازگو نکنید. آن ها شمارا دوست دارند و ممکن است نگرانی های 

ایشان سبب مداخله  نامناسب در زندگی شما شود.

مهارت های اقتصادی در خانواده
ک���ه  برای  روزی  ح���الل  خانواده اش   کس���ی   کرم؟ص؟ فرمودند:  پیامبر ا

کرده  است .1 که  در راه  خدا جهاد  کسی  است   کند، مانند  تالش  

برنامه ریزی اقتصاد خانواده
ش���غل باید ش���رافتمندانه و مال حاص���ل از آن حالل باش���د، زیرا مال 
حرام برکت را در زندگی از بین خواهد برد و تأثیر نامطلوب در فرزندان 
گذاش���ت. امام صادق؟ع؟ فرمودند: اثر درآمد حرام در نس���ل  خواهد 

آشکار می شود.2
بودجه بندی خانواده را متناس���ب ب���ا درآمدها و هزینه  های آن انجام 

دهید. برای دستیابی به این امر، راه کارهای زیر پیشنهاد می شود:
  تمام درآمدها و هزینه  ها با جزئیات، مشخص شود.	
  ه���ر پولی در زمین���ه  مخصوص به آن هزینه ش���ود؛ برای مثال پول 	

اجاره  خانه را صرف امر دیگری نکنید.
  که مشخص ش���ده، مصرف ش���ود؛ 	 هزین���ه  هر چیز به همان میزان 

1. بحاراالنوار، ج 103، ص 12
2. وسائل الشیعه، ج 12، ص 53
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گر برای مسافرت مبلغ خاصی پیش بینی شده بیشتر  برای مثال ا
از آن هزینه نکنید.

  کاهش هزینه  های خانواده آشنا شوید.	 با روش 
  درآمده���ا و هزینه  ه���ا را به ص���ورت روزان���ه، هفتگ���ی، ماهیان���ه و 	

کنید تا میزان درآمد و هزینه مش���خص  شود؛  س���االنه یادداش���ت 
به این ترتیب امکان مدیریت خردمندانه آن ها و  پیش بینی درست  

و برنامه ریزی بهتر هزینه  های خانواده در آینده فراهم  می شود.
  کیفیت ایرانی 	 برای تأمین لوازم زندگی تا حد امکان از تولیدات با

کنید تا ضمن صرفه جویی در هزینه ها، جوانانی چون  اس���تفاده 
شما بتوانند به شغل خود ادامه دهند.

  صدق���ه دادن را فراموش نکنی���د. امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند: هر 	
کلید روزى است1. کلیدى دارد و صدقه  چیزى 

مسائل مربوط به شغل و درآمد
کار را به خانه  کنید نگرانی ه���ا و افکار منفی مربوط به محی���ط  س���عی 

منتقل نکنید. خانه محل آرامش همه  اعضای خانواده است.
همس���ر خود را در جریان میزان درآمد خود بگذارید و در مورد مصرف 
کنید و برای مصارف هر ماه با هم برنامه ریزی  آن با یکدیگر همفکری 
داشته باشید؛ با این روش همسرتان با شما همدلی می کند و توقعات 

1. کافی، ج 4، ص 9



22

کرد. خود و مصرف خانواده را با درآمد شما تنظیم خواهد 
کنند و  مردان وظیفه دارند برای وس���عت مادی خان���واده خود تالش 

کنند. اسباب آسایش و رفاه خانواده را فراهم 
که همسرش���ان به خان���ه می آورد  زن���ان وظیفه دارن���د، به رزق حاللی 
کنند، با شغل همسر خویش سازگاری داشته باشند و مخارج  افتخار 
گر خود شغل یا درآمدی  کنند و ا زندگی را با درآمد همسرشان تنظیم 
کم شدن  دارند، ش���غل و درآمد خود را به ابزاری برای تزلزل جایگاه و 
ارزش م���رد در خان���ه تبدیل نکنند و به خاطر ش���غل خود نس���بت به 
کوتاهی نکنند. فرزند آوری و  وظایف خطیر و مهم همسری و مادری 
ازدیاد نس���ل را برای خود افتخاری بدانند و فرزندان را مانع پیشرفت 

مادی و شغلی خود ندانند.

مدیریت مصرف
کرم؟ص؟ فرمودند: میانه روی  در مصرف ، نصف  زندگانی  است .1 پیامبر ا

حضرت علی؟ع؟ فرمود: اعتدال، مال اندک را رشد می دهد.2
 ثروت خانواده از دو راه تأمین می ش���ود: اول از راه ازدیاد درآمد و دوم 
که ب���رای ازدیاد  کردن مخ���ارج. بنابراین، ب���ه همان میزان  ک���م  از راه 
درآمد مشروع تالش می کنید، برای مصرف بهینه نیز باید برنامه ریزی 
گاز، برق  ک، آب،  کنید؛ و با راه های صرفه جویی در مصرف غذا، پوشا

1. کنزالعمال، ح 5434
2. غررالحکم و درر الکلم، ح 334
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و... آش���نا ش���وید. به عبارت دیگر، برای ثروتمند ش���دن، به جای آنکه 
کنید، بکوشید از  بکوش���ید بیشترین امکانات را در زندگی خود فراهم 

امکانات موجود بیشترین بهره را ببرید.
ب���ه س���بک زندگ���ی خ���ود توج���ه داش���ته باش���ید و آن را ب���ا س���بک 
زندگ���ی اس���المی تطبی���ق دهی���د. اس���راف،  تجمل گرای���ی و چش���م و 

هم چشمی های غلط، آرامش و برکت را از خانه شما می برد.

مهارت های اخالقی در ایمن سازی خانواده
که  می���ان زن وش���وهری  جدایی   کس���ی   ک���رم ؟ص؟ فرمودند:  پیامب���ر ا
اندازد، غضب و لعنت خدا در دنیا و آخرت ش���امل حال او می شود و 
که خداوند او را در آتش  بزرگ )در جهنم( اندازد و هرکه   س���زاوار است 
قدمی  در ایجاد اختالف  میان زن وش���وهری  ب���ردارد، هرچند موجب 
جدایی  آن ها نش���ود، خش���م  خدا و لعنت او در دنی���ا و آخرت  نصیب 
او می ش���ود و خداوند با نظر رحمت ب���ه او نمی نگرد... و هرکه  قدمی 
که    ب���رای اص���الح  رابطه   میان زن وش���وهری  ب���ردارد، برای  ه���ر قدمی  
که  شب ها  که می گوید، ثواب یک سال عبادت   برمی دارد، یا س���خنی 

به  نماز و روزها به روزه بگذرد، به  او عطا می کند.1
کانون خانواده ش���ناخت  اولی���ن و مهم ترین مس���ئله در ایمن س���ازی 

تهدیدها است.

1. ثواب األعمال و عقاب األعمال ص 340
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گ���رم خان���واده را تهدید  کانون  که  هم���ه اف���راد خان���واده باید آفات���ی را 
می کن���د بشناس���ند و وظای���ف خ���ود را ب���رای مقابله ب���ا این آف���ات به 
بهترین وجه انجام دهند. به عنوان مثال بر اساس آمارها، بسیاری از 
ش���بکه های مجازی و برنامه های مخرب ماهواره ای نقش مؤثری در 
سردی روابط زن و شوهر دارند. داشتن سواد رسانه ای و مهم تر از آن 
رعایت تقوا در اس���تفاده از آن عامل پیشگیری از این آسیب ها است. 
ک  گر به اندازه نگاه حرام یا ش���بهه نا ارتباطات با جنس مخالف حتی ا
باشد بذر شیطانی س���ردی روابط را در خانواده می کارد.برای برخورد 

صحیح با مشکالت زندگی، این امور را موردتوجه قرار دهید:

تصحیح بینش ها و باورها
باورهای غلط خود را تصحیح و باورهای صحیح را جایگزین آن کنید. 
کار، همسری و پدر و مادر  که نگاه شما به زندگی، ازدواج،  کنید  دقت 
ش���دن و مش���کالت زندگی، نگاهی متعالی و درعین ح���ال واقع بینانه 
که می توانید برنامه ریزی درس���تی  باش���د. تنها در این صورت اس���ت 
برای زندگی داشته باش���ید. برای نمونه در اولین برخورد با مشکالت 

که: باید بدانید 

دنیا، محل آزمایش  است.
کردیم.1  خداون���د فرم���وده اس���ت: م���ا انس���ان را در س���ختی ها خل���ق 

1. سوره بلد، آیه 4
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کمال انس���ان خواهد ش���د. دنیا محل  این س���ختی ها س���بب رش���د و 
گاهی آزمایش الهی، مش���کالت  گ���ون الهی اس���ت؛  گونا آزمایش ه���ای 
زندگ���ی خانوادگی اس���ت؛ بنابراین، باید بکوش���ید ت���ا از امتحان الهی 

سرافراز بیرون بیایید.

مشکالت برای همه هست.
گاه���ی اوق���ات ما فقط خوش���ی های زندگ���ی دیگران و ناخوش���ی های 
زندگی خود را می بینیم؛ درحالی که مشکالت در زندگی همه ی مردم 

وجود دارد.
حکیمی می گفت: همیشه شکرگزار باش، شاید بدترین شرایط زندگی 

تو برای دیگران یک آرزو باشد.

مشکالت موقتی است.
  که معمواًل در بدتری���ن روزهای زندگ���ی، هرگز ناامید نش���وید و بدانید 
کامیابی ه���ا اس���ت.  کامی ه���ا مقدم���ه موفقیت ه���ا و  شکس���ت ها و نا
که سختی های فراوانی  تجربه ی زندگی و نیز اطرافیان نشان می دهد 
که این دش���واری نیز  آمده اند و رفته اند؛ لذا اطمینان داش���ته باش���ید 

باقی نخواهد ماند “و با هر دشواری و مشکلی، آسانی نیز هست.”1

1. سوره انشراح، آیه 5-4
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گاهی در مورد حل مسائل زندگی کسب آ
هنگام بروز مش���کل در زندگی ش���تاب نکنی���د. در محیط���ی آرام آن را 
گونی را که حدس  گونا بررسی و علت بروز آن را کشف کنید. علت های 
می زنید، بنویسید و طرح خود را برای اصالح مشکل یادداشت کنید.

کنید. با فردی صاحب نظر و امین مشورت 
گرفتاری شما نوشته شده مطالعه  که در موضوع  کتاب های مناسبی 
ک���ردن راه حل مش���کالت از خداون���د متعال کمک  کنی���د. ب���رای پیدا 

بگیرید. بی شک او بهترین راه را به شما نشان خواهد داد.

حفظ حریم خانواده

رازداری
کنند این  که زن و ش���وهر بای���د رعای���ت  یک���ی از م���وارد بس���یار مهمی 
کنند و اس���رار زندگی خانوادگی  که حرمت حریم خانه را حفظ  اس���ت 
گر پدر یا مادرش���ان باش���د. امام  را ن���زد دیگ���ران فاش نس���ازند، حتی ا
صادق؟ع؟ فرمودند: راز تو مانند خون تو است؛ پس نباید در رگ های 

غیر تو جریان یابد.1
که ش���کایت از مشکالت جزئی نزد پدر  همواره به یاد داش���ته باشید 
و مادر مش���کل را حل نمی کند؛ ممکن اس���ت، ش���ما پس از چند روز 

1. بحاراالنوار، ج 75، ص 71، ح 15
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که در  کنید یا مش���کالت حل ش���وند، ام���ا تصویری  دع���وا را فراموش 
که  گر فکر می کنید  ک نخواهد شد. ا کرده اید، پا ذهن خانواده ایجاد 
کنید، مشاور امین شما می تواند بهترین  کسی صحبت  الزم است با

فرد باشد.

کیان خانواده دقت در رابطه ها و دفاع از 
کانون خانواده   اعمال و رابطه های انس���ان باید در راس���تای اعت���الی 
باشد. هرگاه احتمال دادید شخص یا اشخاصی چه در فضای مجازی 
ک شما وارد  و چه در محیط بیرون ممکن اس���ت آس���یبی به زندگی پا

سازند با رعایت تدابیر الزم حریم خانواده خود را حفظ نمایید.

پرهیز از رفتارهای مخرب
برخ���ی از رفتاره���ا در ایجاد بح���ران در خانواده بس���یار مؤثرند، پس تا 

می توانید از آن ها دوری کنید. برخی از این رفتارها عبارت اند از:
  ندیدن عیوب خود و دیدن عیوب دیگران	
  بکوشید تا عیب جو نباشید و عیب ها را نگویید. همواره بدانید که 	

گر همس���رتان عیوبی دارد، شما نیز عیب هایی دارید، همین طور  ا
گ���ر بس���تگاِن همس���رتان عیب های���ی دارند، بس���تگان ش���ما هم  ا

اشکاالتی دارند.
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سرزنش مکرر همسر
حض���رت علی؟ع؟ فرمودن���د: زیاده روی در س���رزنش، آتش لجاجت را 

شعله ور می سازد.1
سرزنش زیاد، محبت و عالقه  همسر را از بین می برد. او با خود خواهد 
گر  گر همس���رم مرا دوست می داشت، عیوب مرا نمی دید و یا ا گفت: »ا
کالم���ی مهرآمیز و تذکری  گر می گفت با  می دی���د بر زبان نم���ی آورد و یا ا

دوستانه آن هم فقط یکی دو بار بیان می کرد«.
هیچ گاه خود را در معرض تهمت قرار ندهید.

از رفتارهایی که شمارا در معرض اتهام قرار می دهد پرهیز کنید. گاهی 
حتی یک س���الم صمیمانه با جنس مخالف، ش���مارا در معرض اتهام 

قرار می دهد.

بی قیدی در روابط
ک دامنی اعضای آن است. عدم  کی حریم خانواده نتیجه عفت و پا پا
توجه به مسائل شرعی و روابط بدون ضابطه در محیط خویشاوندی 
و اجتماعی، تهدیدی جدی برای سالمت خانواده به حساب می آید. 
کانون خانواده  گرمی  رعایت حدود محرم و نامحرم را جدی بگیرید تا 

کنید. را حفظ 

1. تحف العقول، ص 84



29

خانواده، اخالق و سبک زندگی

کسب مهارت های اصالح رفتار خود یا همسر

الف( مهارت های اصالح رفتار خود
  کرد فورًا 	 گر رفتار اش���تباهی از شما سر زد و همس���رتان را ناراحت  ا

کنید و بکوشید تا جبران نمایید. عذرخواهی 
  گر با 	 کنی���د؛ برای مث���ال ا خ���ود را پ���س از رفتاره���ای منفی تنبیه 

کرده اید بع���داز آنکه دل او را به دس���ت  همس���ر خ���ود تندخوی���ی 
کنید. آوردید با دادن صدقه ای خود را تنبیه 

  نس���بت به تغیی���رات مثبت، تمرین و مداومت  داش���ته باش���ید و 	
کنید تا چنی���ن تغییراتی در وجودت���ان و در فضای خانواده  صب���ر 

تثبیت شود.
  ب���ا شناس���ایی ریش���ه های رفتارهای غل���ط به مقابله ریش���ه ای با 	

آن ها بپردازید.

ب( مهارت های اصالح رفتار همسر
گر همس���ر ش���ما اخالق و رفتار ناپسندی دارد و قصد اصالح رفتار او را  ا

دارید به یاد داشته باشید:
  به او سخت نگیرید؛ همه ی انسان ها عیوبی دارند.	
  ابتدا همه  خوبی های همسر خود را یکی یکی در   برگه ای بنویسید؛ 	

کنید. این امر کمک می کند تا درباره ی او منصفانه تر قضاوت 
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  کنید و ابتدا همس���ر خود را به خاطر 	 س���خن خود را با مهربانی آغاز 
کنید که دارد تحسین  ویژگی های مثبتی 

  کنی���د هدف فقط رفع مش���کالت زندگی 	 کید  ابت���دای صحبت، تأ
گرفتن از او موردنظر نیست. مشترک است و ایراد 

  کنید، عباراتی مانند 	 کلی و منفی اجتناب  کار بردن عب���ارات  از ب���ه 
 دروغ  »تو هیچ وق���ت« یا »تو همیش���ه«؛ این نوع عب���ارات معمواًل
اس���ت و ضم���ن ایج���اد مقاوم���ت در ط���رف مقابل، گفت وگ���و را به 
کرد و عالوه بر آن فرد را در امر اصالح خود  مجادله تبدیل خواه���د 
کنید و فقط  دلس���رد می کند. بنابراین، رفتار موردنظر را مش���خص 

کنید. همان را مطرح 
  کنی���د. توق���ع  نداش���ته باش���ید 	 انتق���اد را واض���ح و روش���ن مط���رح 

کلی یا مبهم، خودش اشکال خود را دریابد.  همسرتان با عبارات 
کنون خودش متوجه اشتباهاتش  گر چنین چیزی ممکن بود تا ا

شده بود.
  گر نزد دیگ���ران به او تذکر 	 از همس���ر خ���ود در جمع انتقاد نکنی���د. ا

دهید چه بس���ا ش���خصیت او را جریحه دار نمایید. ل���ذا او در مقام 
دف���اع از خود با ش���ما ب���ه لجاجت بر خواهد خواس���ت و ی���ا بابیان 

عیب های شما، مقابله به مثل خواهد کرد.
  انتق���اد از همس���ر را تک���رار نکنید؛ این عمل رابطه ی ش���مارا س���رد 	
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کافی است. در عوض انگیزه ی او را  کرد. تذکر اندک برای او  خواهد 
کرد، او را تحسین  که تغییر  کنید و به هر میزان  برای تغییر تقویت 

کنید.
  به همس���ر اجازه  صحبت و اظهارنظر بدهید تا تخلیه  روانی ش���ود 	

گوش خود را به خوب  و آرامش یابد. حضرت عل���ی؟ع؟ فرمودند: 
شنیدن عادت بده.1

  کرد، حتمًا بپذیرید.	 گر همسر در پایان سخنان عذرخواهی  ا
  کافی به همس���رتان بدهید تا خ���ود را تغییر دهد. همه ی 	 فرص���ت 

اف���راد ب���رای تغییر ع���ادات خود نی���از ب���ه زمان دارند، اص���الح رفتار 
همسرتان نیز به زمان نیاز دارد.

  که هیچ چیز نباید به روابط صمیمی شما و 	 به یاد داش���ته باش���ید 
گر از همس���رتان خطایی سرزده  همس���رتان آسیب برساند، حتی ا
گرفته،  اس���ت، ضمن ت���الش ب���رای اص���الح رفت���ار، او را در آغ���وش 
که دوس���تش دارید و می کوش���ید تا روابط صمیمی ش���ما  بگویید 

آسیب نبیند.
ک���رد.  کاری می ت���وان عمیق تری���ن تأثیره���ا را ایج���اد  گذش���ت و ف���دا با
کانون خانواده، روابط همس���ران را  خودخواهی ها و بی تدبیری ها در 
سس���ت می کند، هرچند هر یک از زوجین حقوق ویژه ای دارند و باید 

1. غررالحکم و درر الکلم، ص 215
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که اس���تحکام روابط همسران  از آن حقوق بهره مند ش���وند، اما ازآنجا
که خردمند و جوانمرد اس���ت، از برخی  اهمیت بس���یاری  دارد، فردی 
حقوق خویش برای اصالح روابط می گذرد تا بنای باعظمت خانواده  
کریم از دریای  فرونری���زد. در این معامل���ه خردمندانه، خداوند دان���ا و 
کرم خود، او را پاداش���ی درخور و شایس���ته خواهد داد. عالوه  بی کران 
بر آن، همس���ر، فرزندان و بستگان در آینده به عظمت ایثار او اعتراف 

کرد و او را شایسته محبتی دوچندان خواهند دانست. خواهند 

استمداد از خداوند متعال
گن���اه و خطا  که  کری���م می فرماید: ای بن���دگان من  خداون���د در ق���رآن 

کردید، از رحمت خدا ناامید نشوید.1
توکل به خدا و توسل به معصومین؟مهع؟ راز موفقیت انسان های بزرگ 

است. از دعا و راز و نیاز هیچ گاه غافل نباشید.
حکیمی می گفت: »همیشه آرزوهایت را یکجا بنویس و یکی یکی آن ها 
که آن ها را به ت���و بدهد، اما تو  را از خ���دا بخ���واه. خدا یادش نم���ی رود 
که اآلن داری آرزوهای دیروز تو بوده است«. یادت می رود چیزهایی 

1. سوره زمر، آیه 53


