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  باسمه تعالی

   "جزوه درس دانش خانواده"

حکایت دارد که مرتبط با خانواده است. اهمیت این  دسته علوم و اطالعاتیخانواده از یکدانش
نواده به توان ادعا نمود؛ خوشبختی، سالمت و پایداري هر خااي است که میاطالعات به اندازه

بستگی ، کارگیري این اطالعاتدر به افراد هايتوانمندي و مهارتمیزان و همچنین  میزان دانش
ها در حد بضاعت و اي از این اطالعات و نیز برخی از این مهارتدارد. در این نوشتار به پاره

عالقه و اشتیاق یا ... براي تشکیل خانواده و شروع  یادمان باشد؛ کنیم.وسعت زمان اشاره می
، اداره پرکار است که بدون شناخت و تدبیرزندگی سرآغاز یک شروع « ؛زندگی کافی نیست بلکه
   1»مناسب آن ممکن نیست.

 
  فصل اول:  آشنایی با اصول و قواعد همسریابی

  )1............................................................  (پاور ...
  مهارت خودآگاهی جلسه اول؛

  هانگرش

 نگرش به هستی •
                                                             

و دکتر گلزاري و برخی دیگر از  "مدیریت روابط در خانواده". در مواردي از این جزوه از مطالب دکتر حمید حبشی در جلسات آموزشی  1
  روانشناسان استفاده شده است. 
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 نگرش به انسان  •

  تینقش انسان در هس •

  

  مهارت خودآگاهی        (چگونه کسی هستم ؟!)

  عزت نفس                 ها و صفات خود  شناخت ویژگی

 .اگر خود را نشناسم گرفتار بحران هویت، خود باختگی و خسران خواهم شد 
 

  ،در پندارش(چه از نظر خودش و چه به نظر دیگرانش) 1هر کس سه تا خود دارد خود .
 اش. خود واقعی3دیگران، و . خود از نظر 2

 
 .ترکیبی هستم از جسم و روح 

 
  .روح من از جنس خداست 

 
 .بر خالف جسم، روح، اصیل و ماندگار و هویت اصلی من است 

 
 با همان شکلی که ساختم در آخرت دهم. و روح را خودم شکل می ،بر خالف جسم

 شوم.محشور می
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 هم روح، صورت بهشت و جهنم را دهیِعالوه بر شکل ،هاي مناعمال، نیات و انگیزه 
 سازند. (تجسم اعمال)می

 

 تصویر واقع بینانه از خود                                       شناخت استعدادها

 اي هستم از تمایالت حیوانی و فطري. (حیوان ناطق)آمیزه 

 
 سازند.تمایالت غالب در وجودم،  شخصیت من را مشخص می 

 
 ي را بالفعل و تمایالت فطري را بالقوه دارم.تمایالت غریز 

 
 کشورِ ام؟  کدامیک درام؟ با تمایالت غریزي چه کردهتمایالت فطري را چقدر رشد داده 

 امارت دارند؟فرماندهی و درون من 

 
 ام؟با آنها چه کرده ،اندخشم و شهوت دو هیوالي درون من 

 
 چه اندازه مبتال هستم؟ ،امراض را شیفتگی و منیت و حرص و طمع و آز و ... دیگرخود 

 
  

  فونداسیون خوشبختی                                              ها و باورهانگرش
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 ها و هایش، علقهها و نقشها و رنگگوید: جهان با همه نظم و عظمتش، زیباییعقل می
فقیر و نیازمند  ، که خود،ايتواند تنها محصول مادههایش، نمیطافتها و لها و عاطفهعالقه

 بدون شعور باشد. تواند محصول یک اتفاقِاست باشد، و نیز نمی ترکیب

  من تشنه عشق ورزیدن و پرستش گوید حتما آب حیاطی وجود دارد چون دلم نیز می
آفریده عشقم و باید  آري! هستم پس حتما معشوقی و موجود الیق پرستشی وجود دارد!

 عاشق شوم و براي معشوق جان نثاري کنم!

  براي این جهان نیستم چون استعدادهاي بیشتري دارم.فقط من  
 شوند.اند و از من پس گرفته مید، امانتناهاي من و آنچه به من دادهسرمایه  
 تا خود و کنم ست؛ با هرچه که دارم چقدر سعی میمهم نیست چه امکاناتی دارم، مهم آن ا

دیگران را رشد دهم. (مهم نیست که امکانات مزرعه من چه اندازه است؟ حتی مهم نیست 
که اندازه خرمن من چقدر باشد؟، مهم آن است که نسبت بین امکانات و محصولم چه 

 )!بوده است؟ و تالش من کسري از سعی

 مهم نیست اما  کاري بس جانکاه است! ،خلیفه خدایم و باید خدایی کنم! و خدایی کردن
  ام!اراده کرده "من"چون 

  

  هویت انسانی                                هاها و ارزششناخت انگیزش

 ی که دارمیهاها و ویژگیهر انسانی داراي حرمت و کرامت است و من با همه تفاوت ،از نگاه من
م. از خود و آنچه که دارم و به آن ها ارزشی برابر دارم، احساس خودبرتربینی نداربا دیگر انسان

هیچ چیز  کنم. از نگاه مناحساس رضایتمندي می جز آن کارها که رنگ نافرمانى دارد،تعلق دارم 
هرگز احساس شرم ندارم. احساس امنیت دارم  و از هیچ چیز و هیچ کسی  زشتی وجود ندارد.
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اش را توانم اندازهکه نمی کنمرورى را درك میدر نفس خود، کمال و عزت و سهراسم. نمی
  !رومراه میاست من از آن  "عبودیت"ام که همانا جاده به سمت خدا را یافته عاشقم و معین کنم.

  نقش انسان در هستی

 بهره بردار  یا  بهره گذار؟ 

 حق  یا  تکلیف؟ 

 شغل  یا  نقش؟ 

 مسئولیت و سازندگی 

............................................................................   

و یافتن پاسخی براي این پرسش که من کیستم؟ و به نظر  "خود"شناخت و آگاهی صحیح از 
غایت و "و در نهایت  "موقعیت، جایگاه و نقش خود"دیگران چگونه آدمی هستم؟ و شناخت 

 "هویت"نقش موثري در  و ی استآگاهاز جمله مهمترین موضاعات و ارکان خود "خود هدف
    ها عبارتند از:ترین این شناختاساسی انسان دارد.
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پیش از یادگیري زبان  ،در نوزاد حتی پیش از تولد و درك اجمالی آن "خود"گیري نحوه شکل
، شرایط روحی و روانی مادر در تمام دي نظیر، ژنتیک، کیفیت تغذیهگیرد. عوامل زیاشکل می

گیري ماهگی، در نحوه شکل 36تا  14ن نوزادي کودك مخصوصا از زایمان و دورا ،وران بارداريد
"مؤثرند تا حدي که روانشناسان، مادر را  و شخیصت وي کودك "خود"دنیاي کودك نماد" 

اي مناسب، محیطی آرام و راحت، آغوش گرم و پر تغذیهاند. نوزادي که همواره از تعریف کرده
شرایط رشد کرده باشد، برخوردار بوده و ساختار ذهنی و روانی او نیز متناسب با این  مهر مادر

خودي "هاي پیرامون خود را امن و دوست داشتنی باور نموده و طبعا محیط زندگی، دنیا و انسان
ترحم، گیرد و بالعکس، نوزادي که در محیطی آزار دهنده، خشن و بیدر وي شکل می "خوشبین

وي  ذهنی ریتصوتردید نامناسب و محروم از آغوشی گرم و مهربان رشد نموده باشد، بیاي تغذیه

 خودآگاھی

  یربناي سعادت و خوشبختیز             ها و باورها   شناخت نگرش

احساس رضایتمندي از                  هاها و انگیزششناخت ارزش
  هویت انسانی فرد                     زندگی، شرایط و امکانات

اعتماد به نفس و عزت نفس                 ها و صفاتشناخت ویژگی

بینانه از خودتصویري واقع              ها و استعدادها شناخت توانایی
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 "یبدبین "خشونت خواهد بود و  نگرانی و بدبینی و ري توأم بایتصو ،هااز جهان پیرامون و انسان
   1.در وي شکل خواهد گرفت

ی و نشاط روانی سالمت جسماگر چه یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تکوین خود هر انسانی 
دیگري نیز نظیر؛ ژنتیک، محیط، تربیت، آموزش، دین و حتی تاریخ و  مادر است، اما عوامل

که  گفته نماندنااما  تأثیرگذارند؛انسان  "خود"گیريشکل درنیز و فرهنگ و تمدن و...  جغرافیا
ت تفکر و تعقل انسان عالوه بر داشتن این شرایط جبري و غیراختیاري، موجودي است که از موهب

تواند بر تمامی آن عوامل که می است ايگونههب انسان مختاراین  برخوردار است و و نیز اراده آزاد
و کنترل خویش درآورد. این ویژگی تنها اختصاص به  ، سیطرهغلبه نموده و آنها را تحت مدیریت

         انسان دارد و به همین خاطر نیز از دیگر موجودات برتري یافته است.  

  2است       روم به گلشن رضوان که مـرغ آن چمنـمالحانیسزاي چومن خوشچنین قفس نه

آگاهی از  و نیزها ها، استعدادها و توانمنديهمچنین مهارت خودآگاهی شامل آگاهی از ضعف
هاي داراي با مردم و بسیاري از مهارتم، تکالیف و حقوق خویش است. اهتمام به مشکالت مردم

  ها است. ها و کاستیگر در گرو معرفت به خود و احترام و عالقه به خود با همه توانمنديدی

    ها:نگرش
  یـت آن بینـی اسـآنچه نادیدن        م دل باز کن که جان بینیـچش

                                                             
توان فهمید؛ اگر شما به طرز ناگهانی و غافلگیرانه دست در جیب هر یان این دو شخصیت را در واکنش به یک رفتار یکسان می. تفاوت م 1

که خودي خوشبین دارد فورا لبخند زده، تشکر نموده و از شما می پرسد،  متشکرم! چی در کدام از این دو شخصیت دست فرو ببرید. آن
گوید:  آهاي! چی از جیبم زند و با حالتی آکنده از خشونت میدارد، فورا فریاد می "خودي بدبین"خصیت و جیبم گذاشتی؟!  و آنی که ش

  برداشتی؟!
  . حافظ، دیوان 2
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  به نقش خویش در هستی  به خود،  و   نگرش انسان به هستی،

  روم آخر ننمایی وطنم!به کجا می                  ام آمدنم بهر چه بود؟ ز کجا آمده

رسیدن به کمال و رشد و  و نقش انسان در هستی، 1از دیدگاه قرآن، هستی باطل آفریده نشده
بینی الهی انسان داراي حرمت، قداست در جهان 2بازگشت به سوي خداوند از جادة عبودیت است.

ي منحصر به فرد دارد. با هاویژگیها و از حقوقی انسانی برخوردار است. تفاوت 3.کرامت است و
براي خود و  ها ندارد.و احساس خودبرتربینی نسبت به سایر انسانارزش برابر دارد ها دیگر انسان

قائل است. نگاهش به خود و دیگران و محیط، نگاهی مثبت و خوشبینانه  دیگران ارزش و احترام
پندارد. دغدغه رشد و توسعه خود و است. مهربان است. خود و دیگران را دوست داشتنی می

کند و هرگز دیگران را دارد. از خود و آنچه که دارد و به آن تعلق دارد احساس رضایتمندي می
چنین انسانى در . و احساس امنیت دارد هراسداحساس شرم ندارد. از هیچ چیز و هیچ کسی نمی

اش را معین کرد. او براى اندازهتوان کند که نمیدرك می را کمال و عزت و سرورى ،نفس خود
، از نگاه او بیندچیزى نمی جز حسن و زیبایی ،دائمی سراغ دارد و در طول مسیر آن یحیات خویش

هر چه را که خدا آفریده زیبا و جمیل است، و جز آن کارها که رنگ نافرمانى دارد، هیچ چیز 
   زشتی وجود ندارد.

  !  را پاك کنید... اتاق ذهن پنجره       

                                                             
اندیشند، که  ها و زمین می و در آفرینش آسمان«،“191عمران/ و یتفکرون فی خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال...آل. ”... 1

  »، اینها را بیهوده نیافریدي...پروردگارا
و مژده ده شکیبایان را: آن کسانی که چون مصیبتی به «، “156و بشر الصابرین. الذین اذا أصابتهم مصیبه قالوا انا هللا و انا الیه راجعون بقره/. ” 2

مامور نبودند جز اینکه «، “31دوا إلها واحدا التوبه/و ما أمروا اال لیعب» ”گردیم. گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوي او باز می آنان برسد، می
  »خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودي جز او نیست.

  »و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم...«، “70و لقد کرمنا بنی آدم اإلسراء/. ” 3
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  ها را بشویید...!، چشم                        
  غبار از دل بزدایید...!  تا حقیقت هستی را مشاهده کنید!                               

مسئولیت رابطه مستقیمی با شناخت انسان از هستی، خود و نقش خود در هستی دارد. با شناخت 
باشد؛ مسئولیت و تکلیف مفهوم  وجود داشته عالم در و حکمتی و شعوري مهربان اینکه خدایی

هایی که دارد تکلیف دارد و نیز به اندازه سعی و هر کس با توجه به توان و استعدادکند، پیدا می
   1برد.هایش بهره میکارگیري توانمنديتالش خویش در به

  یفکـرد فضلـش تــرا به خود تعر      دت ز صنــع در تکلیــف       آفــری

  2بـار تکلیـف خویـش بر تـو نهـاد         ـق و زین همه بنیـاد    زین همه خل

- و نداده هاداده گیرد،جهت نمیدهد و بیجهت نمیها را بیحکیم نعمت الهی؛ خداوند در نگرش

خواهد بازدهی می به هر میزان که باشد هاي او؛ داده3شماردنمی کسی یا تحقیر را مالك برتري ها
 به میزان این سعی وو  گرددمشخص می انسان سعی و درجه نسبت ،هابازگرداندندر این  و

  4.یابدتحقق می هاانسان درجات، کوشش

بارور شوند و بهره بیاورند. در فاصله تولد و  هایی هستند که بایستیسرمایه ،هادر وجود ما نعمت
 گاه خوداینها را به ثبت برسانیم و در جای دهیم؛ مگر آنکهها را از دست میمرگ، ما این سرمایه

ها مصرف شوند، ها و کینهها و خشمو هوس هاها اگر در مسیر خواهشمصرف کنیم. این سرمایه
                                                             

  "لیس لالنسان اال ما سعی"و  "ال یکلف اهللا نفساً اال وسعها". 1

  غزنوي، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه. سنایی  2
3  .  

 لیس لالنسان اال ما سعی ................ و  إن سعیکم کان عنه مشکورا ................... . 4
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ها را در راه حق و در مسیر درست به کار انداخت و گرنه باید سرمایه .افزایندهرگز سودي نمی
ما براي خدا ”فرماید: ي قرآن است که میو این همان درس پر معنا است و زیانکاري اسراف

حرکت  جهت خداوند 1"کنیم.ها را در راه او مصرف میگردیم و دادههستیم و به سوي او باز می
، فکر و اندیشه است، نعمت، ثروت، قدرتهر اندازه ما است. هر کس داراي  نهایی ما و هدف

ف کرده و به سوي که بازگردانیده مسؤول است که آنچه داشته کجا خرج کرده و براي چه مصر
  .است

بناي ، مصالحی است که دیگرانرسانی به کمک. دنیا، بستري براي ساختن خانه آخرت است
به  در سایه خدمتروري سسیادت و  )؛ص(به فرموده حضرت رسول و سازدرا آباد میآخرت 

از آن دو که باالتر فرمود: دو خصلت است  و نیز 2.گرددمیحاصل مردم و دلسوزي براي آنان 
گوي ، میداندر این که یخوشا پیشتازان 3.سود رساندن به بندگان خدا دیگر و نیست: ایمان به خدا
  کنند.بیشتري براي خود ثبت میلوح محفوظ درجات و در ربوده خدمت را از رقیبان 

در  ،»یعصب مردگ«این  ،شودمی» بی حس«گاه بعضی از اعضاي بدن  االسف همانگونه کهمع
و از رنج  دادهخویش را از دست  روانِ »اتاحساس«ها گاهی آید. آدمپدید می آدمی نیز روح

  .کننددیگران تألّمی حس نمی

  4یـی یا قدمـی یا قلمـی یا درمـبه دم تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن       

  تفاوت شغل و نقش

                                                             

  156انا للّه و انا الیه راجعون.  بقره .  1
   .578، ص 4میزان الحکمه، ج . سید القوم خادمهم .  2
  .137، ص 74بحاراالنوار، ج ،  ..الّنفع لعباد اللّه.  3
4 .  
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نظر آنها شغلی است که با شئونات و  بسیاري در زندگی به دنبال شغلی مناسب هستند و از
این افراد عموما از نقش و  هم داشته باشد.و درآمد خوبی  هاي ارزشی آنان منافاتی نداشتهمعیار

مایند و در واقع ندر شغل جستجو  آن راخواهند میود غافل شده و یا الهی خ - رسالت انسانی
ی هر انسانی ایفاي نقشی است که در حالی که رسالت اصلدهند، نقش را تابع شغل قرار می

، چنین انسانی ها مسئولیت یافته استشده و در برابر آن توانمندي استعدادها واجد ،متناسب با آن
ثانیا شغل را خویش در جامعه و حتی در خانواده است و  (سازندگی)اوال در جستجوي نقشِ
چه  برتر، شغل خود را نیز اگر هی حتی به خاطر ایفاي نقشیکند و گامتناسب با آن اختیار می

                1.دهددرآمد بیشتري دارد، تغییر می

*    *    *  

    "خانواده مدیریتو  ازدواجفلسفه "؛   جلسه دوم

  2مربوط به پاور .............................................................) 2(پاور

  »است قابلیت نیازمند ازدواج«

 دیگر و اوست برازنده و خداوند آن از تنها احدیت و فردیت آفرینش، نظام در
 داشتن تعلق و ورزیدن عشق آمیختگی، قابلیت شدن، ممزوج در کمالشان موجودات

 آفریده - زوجیت – تعلق و علقه وصف با را موجودات همه خداوند اساسا و است
  .است

                                                             
  . در جلسات آینده به نقش و جایگاه هر کدام از زن و مرد در زندگی اشاره خواهیم کرد.1
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  خانواده تشکیل و ازدواج انگیزه

 تولید نسل صالح •

 ها و استعدادها ختگی و توسعه قابلیتآمی •

 رشد عاطفه دگرخواهی •

 اصالح و سازندگی •

 مسئولیت و تعهدپذیري •

 خودشناسی •

 خودسازي •

 رشد فضایل اخالقی و ایمانی •

 اعتبار و رشد اجتماعی •

 تأمین نیازهاي روحی و غرایز جنسی •

  

  افسار گسیختگی در غریزه جنسی

 سقوط از منزلت انسانی •
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 ماعیهاي روانی و اجت آسیب •

 کاهش پتانسیلِ لذت جنسی از همسر •

 الگوي نامناسب براي فرزندان •

 افزایش طمع جنسی  •

 

  ها)مدیریت خانواده موفق و مبارك   (در حوزه شناخت  

 اصالح نگرش •

 اصالح انگیزه •

 شناخت مخاطبان •
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مدیریت خانواده موفق و مبارك  (در حوزه 
رفتارها)
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 مدیریتنمودار 
خانواده موفق و 

ح نگرشاصال  

 اصالح انگیزه

 شناخت مخاطبان

 رفتار

شکل بروز 
رفتار بھ 
صورت 

عادت با توجھ 
بھ:             

   

 شرایط روش جایگاه

ارزیابی 

 اصالح رفتار

تولید انگیزه از 
 متن "مِن" الھی

اجتناب از 
ھای انگیزه

 سست بنیان
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 هازهانگی

- ها و نیز آشنایی با ویژگیها و انگیزشاصالح نگرش ت،شناخ مدیریت خانواده نیازمند آگاهی،

هاي رفتاري در سطح عادات، هاي بنیادین هر کدام از زن و مرد، است. همچنین نیازمند مهارت
  ها و اصالح رفتارهاي غلط است.ها و ارزیابیسنجش

یستی ها باها و اشتیاقو در خصوص انگیزه لبی بیان گردید،ها در جلسه گذشته مطادر زمینه نگرش
   است؛ و سنت پیامبر(ص) هاي مهم ازدواج عمل به دستور خداوندتوجه داشت که از جمله انگیزه

امعه رشد و تکامل مادي و معنوي فرد و ج عناصر جامعه است و ترینخانواده از بنیادياز آنجا که 
: در که پیامبراکرم(ص) فرموداي است به اندازه آن تشکیلت محبوبی ،در گرو سالمت آن است
: تشکیل خانواده سنت همچنین فرمود 1تر از خانواده بنا نگردیده است.اسالم هیچ بنایی محبوب

زیرا به برکت این آمیختگی  2من است و کسی که رغبتی به آن نداشته باشد شباهتی به من ندارد.
   گردد.هاي مضاعف حاصل میو قابلیت است که استعدادها شکوفا گردیده

اي که دارد، بار اول توسط هاي معنوي و امتیازات ویژهاساسا آفرینش آدم با تمامی شاخص
بر عهده فرزندان آنان در  پروردگار اتفاق افتاد و از آن به بعد بر عهده آدم و حوا و پس از ایشان

نظیر آنچه آمیختگی  ،گردید نهادینه است یکه معناي حقیقی آن امتزاج و آمیختگ "ازدواج"قالب 
   .هاي موجود در هستی و طبیعت وجود دارددر تمام امتزاج

                                                             

  222ص  103. مجلسی، محمدتقی، بحاراالنوار، ج  1

 رسول اهللا(ص) : النکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی.  . 2
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و دیگر موجودات کمالشان  در نظام آفرینش، فردیت و احدیت تنها از آن خداوند و برازنده اوست
 ، عشق ورزیدن و تعلق داشتن است و اساسا خداوند همه موجودات را با وصفمزوج شدنم در

- و از دیگر برکات آن خروج از فردیت و خودمحوري، دگر آفریده است. -زوجیت -علقه و تعلق

ورزي و رشد عواطف انسانی براي نیل به عواطف الهی خواهی، تمرین عشقخواهی به جاي خود
    و تکامل معنوي است.

  1و خواب است است     وآدم همه محتاج خور و همسرخور و خواب، فرشتههمسر، نهرا که نهآن

فهم این معنی از زوجیت که مبین فلسفه اساسی ازدواج است، رویکرد به این موضوع را نیز با 
هاي خودخواهانه و تنها سازد. بنابراین آنها که با انگیزهها و رویکردها متفاوت میدیگر انگیزه

اند بلکه ازدواج ننموده کنند در واقعاقدام به آن می "خود"براي تأمین منافع و مصالح و نیازهاي 
از این طریق کسی را در  یا گرفته و "شوهر"یا  "زن"قراري گذاشته، قراردادي بسته و به تعبیري، 

  اند.اختیار و تملک خود در آورده

  استیکدگر چوشود آشنا یکیایـن ما و من نشانـه بیگانگـی بـود       صددل به

  2در آفتاب، سـایه شاه و گدا یکی است در چشم پاك بین نبود رسـم امتیـاز      

  

  

                                                             
  . قاآنی، دیوان اشعار 1
  38زل. صائب تبریزي، غ 2
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نیازهاي روح و جسم نیز به شمار آورد اما نبایستی  تأمینتوان اگر چه انگیزه ازدواج را نیز می
گذاري در هستی به منظور تولید و بهرهو مصرف، باید  برداريرفع نیاز و بهره غفلت نمود که

  .ذت برند و کریمان از اطعاملئیمان از طعام ل   چرا که علی ع فرمود: باشد.

فراهم سازیم براي خودشناسی و  و کارگاهی کالسی ،ها آنست که با ازدواجر انگیزهو از دیگ
ممکن نیست که  بدونِ گذرانِ آن ،هفت شهر عشق گذر از و کمال خودسازي، چرا که طی مراحل

ها و ها و رسالتن مسئولیتالبته پاداش ای اند.التحصیالن این کالسپسند نیز فارغمردمانِ مردم
  است.  روح است که تمامِ آن در برکت ازدواج نهفته هاي جسم وها و لذتها، بهرهریاضت

 ،"وسایل"شویم، به جاي تغییر دادن یادمان نرود! هنگامی که با مشکالت مواجه مینکته مهم؛ 
  یر دهیم.ها است، تغیها و انگیزهنگرش امان را که هماناصلی "مسائل"بایستی 

 اصالح و تغییر

ایم، باشد که ما تاکنون به آنها خو گرفته صالح و تغییري خصوصا اگر تغییر رفتارهاییهرگونه ا
 ینقش "گیريمهارت تصمیم"کاري بس دشوار و نیازمند تحول و انقالب است. در این زمینه 

از نوع تصمیمات آنان ها را توان ارزش انسانگیري آنقدر مهم است که میتصمیماساسی دارد. 
این  ،واکنشی خاص دارند ،شناسایی کرد. بر خالف همه موجودات عالم که در برابر هر کنشی

نموده و بر  تواند واکنشی مغایر با غرایز و طبیعت مادي خویش را انتخابمیانسان است که 
مین نکته و امانتی که خداوند بدو عرضه داشته است در ه اساس آن عمل نماید. عظمت انسان

  1. ...ها وکوه توانِتاب و فوق مااي نهفته است. یعنی اراده

                                                             
  . إنا عرضنا االمانه علی الجبال فأبین أن یحملنها فحملها االنسان إنه کان ظلوما جهوال   1
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کنیم که رفتارمان غلط است ولی قبول می براي انجام تغییرات مهم در زندگی علیرغم آنکهگاهی 
یکی از . 1ایمپیدا کرده "نشان"گرفته و  "خو"با رفتارهاي قبلی ما زیرا آن نیستیم  قادر به تغییر

غییر و تصمیم به آن و نیز باور به ت ایم.هایی است که به آنها خو گرفتهی ما عادتمشکالت اساس
 خویش، تمرین و تکرار و در آخر تشویق و تنبیههمچنین ریزي در جهت تأمین تغییرات و برنامه

   از نکات مهمی است که باید با استعانت از پروردگار آن را تحصیل نمود.

  هاها در واکنشاصالح انگیزه

  مان الهی "منِ"هاي غیرارادي در واکنشزیرا الهی خویش.  "منِ"تولید انگیزه از متن
 نقشی ندارد.

 بنیان.هاي سستاجتناب از انگیزه 

کنیم..، یا وقتی..! کنیم..، وقتی در برابر توهین کسی توهین میوقتی در پاسخ به قهر کسی قهر می
در اینگونه  این سطح از رفتار را بلد هستند. ات همایم! حیواندر این صورت، کاري بزرگ نکرده

زیرا پس از شود. هایمان هم ارزشی ندارد و به سرعت قطع میي رفلکسی، حتی لطفهاواکنش
آمده ، فورا به فریاد دیدیم و مغایر با انتظارات خود نامناسب و رفتاري واکنش آنکه از طرف مقابل

  .  گوییم: بشکند دستی که ...!و می

                                                             
 داستان پیامبر و آن پیر زن بت پرست ...........................  1
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ها باشد هاي آتی انسانهایی که متصل به واکنشیگر آنکه انگیزه نباید آسیب پذیر باشد. انگیزهد
تشکیل خانواده  از و انگیزه اصلی بر آنچه گذشت هدف بنا. 1است پذیرهاي سست و آسیبانگیزه

  عبارت است از؛

  

  
  

                                                             
م پشت پا زد و در حالی که سوار گفت تمام زندگیم را صرف آینده فرزندم کردم ولی همینکه به بار نشست، به تمام آرزوهای. مثال؛ پدري می 1

  داد از من دور شد.بر همه امکاناتی بود که من با خون جگر و صرف جوانی و عمر، برایش فراهم ساخته بودم و در حالی که دشنامم می

انگیزه ازدواج و تشکیل 
 خانواده

 تولید نسل صالح

ھا و آمیختگی و توسعھ قابلیت
 استعدادھا

 رشد عاطفھ دگردوستی

تأمین نیازھای روحی و 
 غرایز جنسی

 اعتبار و رشد اجتماعی

 رشد فضایل اخالقی و ایمانی

 خودسازی

 خودشناسی

 مسئولیت و تعھدپذیری

 اصالح و سازندگی
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  ازدواج و غریزه جنسی

و عامل تباهی فرد و جامعه  را ذاتاً پلید آن با نگاه تفریطی نظیر مکاتبی کهنه تأمین غریزه جنسی 
- و نه با نگاه افراطیِ کسانی که ریشه ،1ستناسازگار ابا تکامل روحی انسان که دانسته و معتقدند 

ا ؛ بلکه ب2نداهي جنسی دانستغریزه سرکوبیِدر بشر را  هايي همه مشکالت اخالقی و ناهنجاري
  هاي الهی است. ی معتدل، یکی از نعمتنگاه

تشکیل خانواده  پذیريِهبتی الهی و پاداش مسئولیتمو مسلمان بر این باور است که غریزه جنسی
، گیردچنانچه تحت کنترل و مدیریت شرع و عقل قرار  اي سالم است وو تولید نسل و جامعه

اي براي زمینه تواندمیو  تضمین نمودهیز نبقاي نوع انسان را ، خانوادهو استحکام عالوه بر تداوم 
 عاشقی و پلی براي رسیدن به عشق حقیقی گردد.  ی برايو تمرین پرورش عشق

                                                             

ربوط به غریزه ي جنسی براي نمونه، برهمنان آیین بودا معتقدند کسی می تواند به مقامات باالي معنوي دست یابد که از همه ي تعلقات م . 1
 )324آزاد باشد. حتی عالقه به فرزند را با معنویت بیگانه می بینند.(ترجمه بدر الدین کتابی ،ص 

ص  در آیین جین، هر فردي که بخواهد این آیین را بپذیرد در ابتدا باید پیمانی پنج گانه را متعهد شود(فروغ خاورتاریخ جامع ادیان ،حکمت
لذات و شهوات جنسی را بر خود حرام دانسته و ابتالي به آن را براي دیگران نیز «از مهم ترین آنها، این پیمان است که ) که یکی 171و 170

  »نمی پسندم.

ه و در میان مکاتب اخالقی یونان باستان، کلبیان بر این باورند؛ اگر رستگاري و نجاتی هست، همانا در ترك جامعه و در بازگشت به زندگی ساد
) . رهبران مسیحی نیز هر چند ازدواج را به طور کلی تحریم نمی کنند، اما آن را عملی ذاتاً پلید 27کلیات فلسفه ص»(نه یافته می شود.زاهدا

) و دفع 508،ص1می دانند. در مسیحیت دو چیز است که ازدواج را براي مسیحیان عادي مشروع می کند: حفظ نسل (تارخ فلسفه غرب ج
حیان معتقدند کسی که می خواهد رهبري دینی مردم را بر عهده بگیرد باید همچون عیسی مسیح (ع) که تا آخر عمر افسد به فاسد؛ مسی

  مجرد باقی ماند، در سراسر عمر خود از آمیزش جنسی دوري کرده باشد.

در سرکوب کردن و میدان ندادن به با ظهور فروید و طرح نظریه ي جنسی او، این نظریه مطرح شد که ریشه ي همه ي مشکالت روانی بشر  . 2
  )56و55غریزه ي جنسی است.(فریدیسم، ص
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  1اــجوهر فرزند حاصل شد ز م                  ا    ــآن نکاح زن، عرَض بد، شد فن

همانند  دي آن رابرشمرده و فلسفه وجو قرآن نیز همسر را به عنوان یکی از نعمات و آیات الهی
   2آرامش بیان فرموده است.رسیدن به ذکر و یاد خدا، 

دیگر پرستی افراطی، اعم از شهوت جنسی و بنابراین آنچه در اسالم از آن نهی شده شهوت
از ». 3ها برترین عبادت و زیباترین عادت است.ترك شهوت«فرماید: علی(ع) می است.شهوات 

- پیروي از خواهش«و » 4ها است.ها و خوارترین اسارتن بردگیبدتری ،بردگیِ شهوات«نگاه دین 

خواهد بر و کسی که می» 5اي جز هالکت و نابودي نفس انسانی در پی ندارد.هاي نفسانی، نتیجه
شهوت و غضب،  .6اي جز مدیریت و تسلط بر آنها نداردتمایالت حیوانی خویش فایق آید چاره

سلط ها را تحت تکه بر این دو دشمن غلبه کند و آناند؛ کسی ترین دشمنان انساندشمن
پیامبراکرم(ص) فرمودند: خود را به زنا آلوده  خواهد رسید.  متعالی فاهدادرآورد به  خویش

  .7زدایدنکنید که خداوند لذت همسران را از شما می

                                                             
  . مولوي. مثنوي معنوي 1

2 ................................................... .  

  2. غررالحکم ودررالکلم،  ج 3

  . همان 4

  . همان 5

   1. غررالحکم ودررالکلم، ج 6
  238. طبرسی، مکارم االخالق، ص 7



23 

 

  1پس نکاح آمد چو ال حول و ال            تا که دیوت نفکند اندر بال

  

  

  مدیریت خانوادهجلسه سوم؛  

                                                             
  لوي ، مثنوي معنوي. مو 1

افزایش 
حرص و 
 طمع جنسی

الگوی 
اسب برای نامن

 فرزندان

کاھش پتانسیل 
لذت جنسی از 

 ھمسر

ھای آسیب
روانی و 
 اجتماعی

سقوط از 
منزلت  

 انسانی

انحرافات 
 جنسی

افسار 
گسیختگی در 
 غریزه جنسی
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 )3(پاور خانواده مدیریت رایج در هاينگرش

  

  
  

 سویه)برداري یک(بهرهو سلطه  مالکیتنگرش اول؛ 

  .پسندي استترین حاالت براي انسان خودخواهی و خوداز نگاه دین مذموم

  خودي حافظ از میان برخیزتو خود حجاب     نیست    لـچ حائـوق هیـق و معشـمیان عاش

  این نگرش؛هاي ویژگی

 بر سلطه و سازي، مطیعدر اختیار داشتن ، تمایلام از زوجین، نسبت به دیگريهر کد 
در مردها بیشتر  هاي مردانه، عمومابه دلیل ویژگی تمایلکه البته این دارند  دیگري را

گوترین آنها است. و اساسا همسر و ترین و چشممطیع. از نگاه آنان بهترین همسر 1است
  او فورا بگوید: چشم! ،فرزند خوب آن است که هر چه آنها بگویند

                                                             
طلبانه نظیر؛ زنِ من، شوهرِ من، خانه من، پولِ من جهیزیه من و...،  حکایت از آن دارد که مآبانه و منفعت. بدیهی است تعابیري مالکیت 1

ذموم است که غلط و م "فردیت"ها بر مدار فردیت شکل گرفته است. پر واضح است که این فهم و این احساس در واقع همان اینگونه نگرش
زن و مرد نیز بر همین اساس معیارهایشان را تنظیم می کنند مثال؛ مردها اگر با این رویکرد سراغ ازدواج بروند، عموما به دنبال همسري 
 

ھای رایج در نگرش
 مدیریت خانواده

گذار بھره گذار بردار و بھره بھره   بھره بردار 
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 احاطه کامل باشند و مزاحم بهره و اعضاي خانواده بایستی در کنترل و نظارت دائمی -

  1.ها نشوند و رنجش و آسیبی وارد نکنندبرداري

 میزان مطیع بودن است.  شاننیازهاي خود ،ي مخاطبانرفتارهاسنجش که شاخص  از آنجا
و  هر تفاوتی که با سطح تمایالتشاخص سنجش خوب و بد آنان است بنابراین آنان نیز 
  نماید.تولید رنجش می ،ود داشته باشدوج آنان انتظارات

 2دانند.صاحبان این نگرش خود را از هرگونه نقص، کنترل، تغییر و اصالحی معاف می 
، حتی اگر 3کنندکنند در پاسخ فرافکنی میعیوب آنها را شناسایی و روشن می وقتی

  دهند. ام دهند آن را به خودشان نسبت میتغییري را هم انج

  
                                                                                                                                                                                                    

-بتوانند بهتر از خودشان باشد تا از این طریق هاي دیگر نیز کمتر و کوتاهسوادتر و اساسا در بسیاري زمینهتر،  کمسالوسنهستند که کم
ها هم با چنین نگاهی به ازدواج، به دنبال همسري هستند راحتی سلطه و احساس مالکیت و منافع فردي خود را تضمین نمایند.  و گاهی خانم

و عالقه، بر  که قبال اظهار عالقه شدید به آنها نموده و عاشق ایشان شده، هر چند امتیازات پایینی داشته باشد، تا با استفاده از این وابستگی
ها، تر تأمین نمایند. در حالی که فهم و احساس صحیح از زوجیت مستلزم توانمنديشان را آساناو سلطه یافته و از طریق آن، منافع فردي

  رفتاري است. هايهاي شناختی و مهارتعشق و وارستگی، از خود رهیدن و همچنین نیازمند داشتنِ توانمندي
  شب گریه می کند و مزاحم خواب مرد می شود... خانم! ساکت کن اون بچه رو...! . مثال... بچه نیمه  1

گویند: خب این کار را که . مثال، مردي زنش را حتی از رویارویی و احیانا روبوسی با محارمش هم محروم ساخته بود و هنگامی که به او می 2
  گوید: پیغمبر خدا هم بگوید، ... همینه!!!گوید: من به خدا کار ندارم!!!   یا میخدا اجازه داده! می

  داشتم....!گویند: ... بله من هم اگر .... می. و می 3

وابط خانوادهھای نگرش سلطھ در مدیریت رویژگی  

 تمایل بھ مطیع سازی و سلطھ

 کنترل و نظارت و احاطھ کامل

ھا موجب رنجش استھا و مخالفتتفاوت  

 بری بودِن خود از نقص و معافیت از تغییر
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  ها؛آسیب 

 بسیار کم  رام به نفس، جرأت و شجاعتخالقیت و نوآوري، اعتماد و احت خانواده در این
دهند. (تخریب رل خودشان را به تدریج از دست میان قدرت اداره و کنتو مخاطب است.

 شخصیت مخاطب)

  در این دیدگاه سطح انتظارات و توقعات از همسر و فرزندان بسیار باال است و به همین
  ها به شدت پایین است.ها و تفاوتها و اعتراضخاطر آستانه تحملِ مخالفت

 یی که خود داراي درك و برداشت و احساس مستقل در برابر این نگرش مخاطب از آنجا
به  در نتیجه و کندمی احساس اسیري و حقارت مندي نداشته و متقابالاحساس بهره است،
هاي آشکار و پنهان ها، درگیرياین تقابل 1پردازد.می فاصلهلجبازي و یا  و درگیري مقابله

 دهند.این نوع از مدیریت پاسخ منفی میهاي ها در مقابل پیامانسان کند.و مستمر ایجاد می
- هاي مثبت این نوع مدیریت مثل نماز و ... هم بی اعتنا میگاهی حتی افراد در مقابل پیام

  شوند.
 در جایی که قدرت مقابله هاي پنهانموجب رنجش ي ناشی از این نوع نگرش،هادرگیري)

 2شود.می مخاطبان ناخودآگاهو مزمن در ضمیرِ وجود ندارد و یا مقابله هزینه بردار است)
هاي لذت احساساجازه  ه ویددفشردگی روان گر موجب ،شده هاي انباشتهو رنجش
ها خاطره این رنجش دهد و از طرف دیگرآمیز را به فرد نمیمسرت حرکاتبخش و ت

                                                             
هاي مثبت این نوع مدیریت مثل شود. گاهی حتی افراد در مقابل پیاماي می. این مسئله خصوصا در بستر جنسی موجب مشکالت عدیده 1

  شوند.گیزه و یا حتی متنفر مینماز و درس و تحصیل و ... هم بی اعتنا و بی ان
  گویند: از وقتی یادم هست او این رفتارها را داشته است! کنند بلکه می. معموال افراد هنگام بیان رنجش از موضوع اتفاق افتاده شروع نمی 2
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. اگر 1فرد آزار دهنده را هم نتواند احساس نماید هاي دیگرِشود که محبتموجب می
در سطح  ، ابتداها پر شودروحی و روانی افراد در اثر انبار شدن رنجش هايظرفیت

  کند.بروز می یرفتارها و سپس در سطح روان اختالالت
 

 اداره و کنترل خود خارج شود و  شود تا مخاطب از توانِکرد موجب میاین روي
واقع مهارت ر ناخودآگاه بیاموزد که همیشه و همه جا باید مطیع باشد تا پذیرفته شود و د

معرض  در به طور نامحسوس و به همین خاطر در جامعه دهد.گفتن را از دست می "نه"
  گیرد.ها قرار میها و فریبآسیب

 بخش زیادي از صورت پذیري را به صورت یک ارزش آموخته باشیم در ایناگر انطباق
گاهی حتی از ین مهم شود و در ارف انطباق با انتظارات دیگران میص ما انرژي و استعداد

کنیم و دست آخر دغدغه این را هم داریم که آیا پسندیده میعبور  معیارهاي خود نیز
  شدیم یا نه؟!

 آنها در هاي مخاطبان در برابر این رویکرد دورویی و نفاق استیکی دیگر از واکنش ،
   ند.لی در باطن خالف آن را باور دارگویند بله حق با شما است وظاهر می

  
  
  

                                                             
ت کننده دعوت شویم و اینبار بر . مثال در مجلسی که قبال در آن به ما اهانتی شده باشد اگر بار دیگر در همان مجلس و توسط همان اهان 1

  خالف گذشته از ما پذیرایی خوبی هم به عمل آورد اما قادر نیستیم از پذیرایی او لذت ببریم.
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 سویه)برداري دو(بهره دیدگاه قراردادينگرش دوم؛ 

  
  ؛هاي دیدگاه قرارداديآسیبفایده و 

- ي پنهان و آشکار شکل میقرارها و قراردادها مدیریت روابط خانواده بر اساسدر این دیدگاه 

دارند خود را نسبت به دیگري  اي که براي هم، به میزان سود و فایدهگیرد و هر کدام از طرفین
شناسند. روابط این افراد مانند سایر روابط تجاري بر مبناي سود و منافع متقابل مسئول و متعهد می

خورد؟! است. در این نوع از روابط جمالتی نظیر؛ چه سودي براي من دارد؟! به چه درد من می

ھای دیدگاه مالکیت و سلطھآسیب  

 تخریب شخصیت مخاطب

 افزایش سطع توقعات و کاھش آستانھ تحمل

 احساس حقارت در مخاطب

کاری و رفتارھای ریاکارانھیجاد زمینھ فریبا  

سازی رفتارھا با انتظارات دیگرانمشکالت تطابق  

پذیری مخاطبان بھ جھت سلب مھارت "نھ" گفتنآسیب  

ھا در ضمیرناخودآگاه تراکم رنجش  

 ایجاد تنش و درگیری
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- ست که منصفانه و عادالنه است، اما آسیبافایده این دیدگاه آنهر چند  شود.و... زیاد شنیده می

  توان آنها را نادیده گرفت از جمله اینکه؛ هاي جدي نیز دارد که نمی

آور به سادگی روند و ارتباطات کم فایده و حتی ضررآنها به راحتی زیر بار تعهد و مسئولیت نمی 
. در این نوع از !نداشتیم اي براي همما دیگر فایده؛ ...شود و دلیلشان هم این است کهقطع می

- روابط هر کدام از طرفین نگاهشان به یکدیگر نگاهی استقاللی است. آنها حتی اگر عاشق هم می

آورند. اگر معشوق نتواند نیازها و انتظارات آنها را به خوبی تأمین شوند در جستجوي عشقی سود
ان برایش د. و اگرننکمین ایی دیگر پهبه سرعت از او فارق شده و بساط عاشقی را ج ،کند

  د!نپنداراو را نیمه گمشده خود میگاهی حتی و د ندوستش دارهم  سودمند باشد آنها

  

  
  

ویژگی ھای 
دیدگاه 

 قراردادی

 فایده آسیب

رنجش و 
 درگیری 

عالی مغایرت با ت
 روح و اخالق

کاھش انگیزه  افزایش طالق 
 ازدواج

 منصفانھ 

 

بھره مشترک   

مطابق با حقوق 
 انسان 

انطباق سازی 
 دو سویھ 
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 4پاور )امانتداري -گذاريدي(بهرهتوحیدیدگاه جلسه چهارم،   

 ه جهان و جهانهمانگونه که قبال نیز اشاره گردید، نگاه به خانواده تابعی است از نگاه ب -

 بینی هر انسان. 

 ها و نیز نگاه به خانواده در دو دیدگاه مادي و الهی کامال با یکدیگر معیارها و ارزش
 متفاوت است. 

 این امکان  1تاکید اسالم به ازدواج نه صرفا براي عیش و خوشی که در زندگی چهارفصل
  پذیر نیست، بلکه براي رشد و تکامل است.

وال هدف از خلقت رشد است و هدف از ازدواج هم رشد است و رشد به در دیدگاه الهی اص
اند و بایستی ها مسئول آفریده شدهمیزان سعی و تالش هر کس میسر است. در این دیدگاه انسان

آفرینی کنند؛ آنها به قدر سعی و تالش خویش هاي خطیر خود به خوبی نقشدر انجام مسئولیت
هاي ها و آوردهگیرند و سعی نسبتی است میان داشتهو پاداش می یابندبه درجات ایمان دست می

 هر انسان. 

و امعه و حتی طبیعت و محیط زیست مسئول انسان در برابر خود، خانواده، ج ،در این نوع نگاه
عمل آورد و سعی و تالش خود را به تهایباید به درستی ایفاي نقش کند، نو است  آفریننقش

هاي الهی ها، نعمتو رشد نماید. همچنین تمامی امکانات و داشته 2د بگیرداش مزبه میزان سعی
اند و نقش انسان خوب هستند که نه در تملک و سلطه،  بلکه به امانت به انسان سپرده شده

                                                             
ها و تولدها) و . این تعبیر از مرحوم استاد علی صفایی است و مراد آن است که زندگی نیز مانند فصول سال متنوع است هم بهار(آغاز رویش 1

  ها وسرما) دارد.ها) و هم زمستان(فصل سخت سوزشها)، هم تابستان(فصل گرمی و شور و حرارتها و جداییپایان هم پاییز(فصل
2 ............................ .  
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- خانواده و همسر نیز از جمله این امانت داري کردن، و پرورش و توسعه دادن به آنها است.امانت

  ها هستند.

تحوالت به  مندي این نگرشاینکه این نگرش در افراد کمی وجود دارد و به دلیل نیاز علیرغم 
و نیز به ، هاي غلطهاي انگیزه، شناخت و عادتدر حوزه و تغییراتی ،اساسی در خلق و روان

 هاي غلط،پذیري، و اصرار بر عادتدالیل ساختارهاي شخصیتی افراد، عدم آموزش، عدم انعطاف
فواید شماري است که از جمله است، ولی داراي آثار و برکات بی العبوريصعبو  خلوتمسیر 

  ؛است ازعبارت این نوع نگرش

 و به همین جهت ي الهی هستند هادر این نگرش مخاطبان، بندگان الهی و هدایا و امانت
یکی از مشکالت  ها و حتی خطاهاي آنان قابل پذیرش و تحمل است.ها و ضعفکاستی

    یابد.که در این دیدگاه به شدت کاهش میخانوادگی سطح باالي توقعات است  در روابط
 گیرند خود را در احساس شیرین رهایی هایی که در سایه این نوع مدیریت قرار میآدم

  گردد. د و خدمت رسانی برایشان فراهم میهاي رشو زمینه بینند.می
 زاد آنان است این نگرش آگاهی و اراده آها در انتخاب و از آنجایی که رشد و کمال انسان

در دیگران بدون هیچ  هاها و تحمل رنجرعایت ،گذاريبهرههاي حقیقی، اشتیاقموجب 
دانی و تشکر از خدمات دیگران به شدت افزایش می و احساس قدر گردد.انتظاري می

 اند نه مرداب!صاحبان این نگرش همچون چشمه یابد.

 ،می احترام به استقالل مخاطبان، و تقویت احساس رهایی آنان، به جاي تأکید بر رفتار -

 عشق، قدرتمخاطب گردیده و به برکت و  د موجب تحریک تمایالت عاطفیِتوان
  در آنان مشاهده نمود. رفتارهاي مطلوب را به آسانی
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  نکته مهم؛

 )،خداوندثر باشد که جایگاه امانت دهنده (اند مؤتونماند که این دیدگاه در صورتی میناگفته 
جایگاه رفیعی باشد، و به عبارت دیگر کسانی قادر به این نوع نگرش هستند که از ایمان نسبتا 

 ویژگی ھای دیدگاه امانتداری

 

 معنای روشن زندگی و ابتھاج روحی

 رفتارھای مطلوب مخاطبان

 نداشتن عیوب دو دیدگاه دیگر

ھامل رنجافزایش اشتیاق ھا و تح  

 احساس آزادی در مخاطب و افزایش انطباق

 افزایش آستانھ تحمل و کاھش درگیری ھا
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دتی که به امانت و رفتار با او تابعی است از عالقه و ارا انسانخوبی برخوردار باشند، زیرا نگرش 
   1.به امانت دهنده وجود دارد

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست          خرم از آنم که جهان خرم از اوست جهان به   
  

*          *          *  
  

   زمان ازدواججلسه پنجم؛  
  ......................................................................... )5(پاور

  گاهی مردخواهی زن  و  تکیهتکیه

 تحت تأثیر ،کند که مرداحساس می نز -

  احساس  نیز مرد، خواهر یا مادرش است. در مقابل

  کند.می می کند که زن حسادت

 گاه مرد تا خستهتکیه آورد برخانم یا فشار می -

  یا  بر خود مرد فشار  شود و مردش را رها کند. 

   2گاهش را رها کند.آورد تا تکیهمی

                                                             
ین دو امانت و نیز رفتار و اي به امانت به ما می سپارد و گاهی خواهر یا برادر عزیزي، مسلم است که نوع نگاه ما به ا. به فرض مثال گاهی فرزندي را غریبه 1

  هنده) است.تعامل ما با این دو یکسان نخواهد بود. بنابراین یکی از پیش نیازهاي اساسی براي این نوع نگرش افزایش ایمان و عشق به خداوند(امانت د
  ن بچه را بپوشون مادرم ...!  .. این لباس را نپوش مادرم ناراحت میشه ...! ،   بریم دیگه...! االن مادرم ناراحت میشه...! ،  او 2

 

 

تکیھ 
گاھی 
 مرد

 تکیھ خواھی زن
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، تولید آزار وضعیت این وهر نباید در یک خانه با هم باشند چون اساسازن و مادر ش ،بنا بر این -
.. چقدر الغر شدي...؟!  یه چیزي ؛ تواند نقش مادریش را فراموش کندمادر که نمی .کندمی

  بخور...!   چه دیر آمدي...؟!   کجا می روي...؟!  و...

 چون کنند،می تمخالف ت زن،داشتن و یا ادامه تحصیال درآمد اینکه گاهی مردها نسبت به -
بخشی از من روي ستون  گاه من نیستی و تنهاتو تنها تکیه خواهد بگویدمی زن کننداحساس می
    1تو قرار دارد.

کنند؛  داداش بیا به داد خواهرت گاه درست میها از عمو، دایی، برادر و... تکیهبعض وقت -
  ما زندگی کنیم...گوید اونی که نمی گذارد برس...!!!   مرد می

..............................................................................................................  

پیش از ازدواج هر کدام از زن و مرد باید به این نکته توجه داشته باشند که ازدواج یک عادت 
اتمه سربازي و بلوغ جسمی... بتوان بدان اقدام نیست که تنها با داشتن کفی از مال و شغل و خ

ها و ه خطیر و مهمی است که بدون شناختهاي بعدي آن در امان ماند، بلکه مسئلکرد و از آسیب
  باشد. پذیر نمیها امکانمهارت

  یک زندگی مشترك و مبارك نیازمند این اصول و قواعد است؛

                                                             
  . خوبه که من با پول خودم...!!!،  نصف این خونه رو خودم...!!! ،  اون موبایل دستتو کی خریده؟! 1
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 هاي زندگی، و برنامهاقدامات ،هادر تصمیم مخاطب ما ترك بایستی سهمدر زندگی مش 

باشد دیگر مخاطب چه  "من"روشن و پرداخته شود. اگر قرار باشد همه چیز حول محور 
  سهم و جایگاهی خواهد داشت؟!

 هاي بنیادین بین زن و مرد، سطح انتظارات را مشخص نموده و باعث شناخت تفاوت
 همدالنه خواهد شد.رفتارهاي صحیح و 

 ها است نظیر؛ پول من، مادر من، خانه من، مراد از آمیختگی برداشتن تمام مرزها و فاصله
 راي من و... ، اعضاي این خانواده مشترك همانند روحی واحد در چند پیکرند؛

 چو عضوي به درد آورد روزگار                  دگـرعضـوها را نماند قـرار

  یگر عناصر مهم در زندگی مشترك است، مردي که استقالل ندارد از داستقالل نیز
تواند نقش ی هم که استقالل نداشته باشد نمیاستحکام ندارد و قابل تکیه دادن نیست و زن

    1ش عشق و عاطفه است را ایفا نماید.مهم خود را که همانا آفرین

                                                             
  نکته مهم؛ .  1

 

 اصول و قواعد زندگی مشترک

 فھم دقیق و صحیح از اشتراک

 شناخت تفاوت ھای بنیادین زن و مرد

 ارتباط، پیوند و آمیختگی

 استقالل
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تی توجه داشت که منظور از بلوغ است اما بایس یکی دیگر از شرایط الزم براي آغاز زندگی 
 ، "احساسی" ،"عاطفی" ،"روانی"، "عقلی" بلوغِ عالوه بر آن؛ لوغ جنسی نیست وتنها ب بلوغ

  نیز بایستی وجود داشته باشد.  ...و  "اقتصادي"  ،"اجتماعی"

  تعریف عقل و بلوغ عقلی

دو علیرغم ه اینگاهی مراد از عقل و تعقل همان فکر و تفکر است و بالعکس، در حالی ک
به دلیل نقش مؤثر عقل در تصمیمات  هایی نیز دارند کههایی که با یکدیگر دارند تفاوتمشابهت

  بایستی بدان توجه نمود.  مهم زندگی و خانواده،

شود یکی از منابع راهنما و هدایتگر بشر است. همیشه بنا بر آنچه از منابع دینی استفاده می ،عقل
پلید و زشت نیست. به همین خاطر نیز از آن به حجت باطنی تعبیر شده  مثبت است و هیچگاه

علی آید و ها در پرتو عقل به دست میفرماید: همه خیرات و نیکی(ص) میپیامبر اکرم 1است.
نجات  کند وعقل هدایت می فرمود: نیز و 2است اصالح کننده هر امري ،عقل السالم فرمود:علیه
عاقل کسی است که بتواند هر کاري را در جاي خود انجام دهد و به  فرماید:و می .بخشدمی

امام صادق علیه السالم در  همچنین 3کمک عقل بتواند راه ضاللت را از خوشبختی تشخیص دهد.

                                                                                                                                                                                                    
، نقش "پشتیبانی حمایت و"هاي هر کدام از زوجین، به جاي ایفاي نقش ارتباطی مفید و سازنده یعنی در خصوص استقالل زوجین متأسفانه گاهی خانواده

هاي هر خانوادهشوند. هاي جدي در زندگی زوجین میوسیله موجب آسیبرا ایفا نموده و بدین "گريکنترل و سلطه"ي دخالت، و تخریبی و ویرانگرانه
کنیم!  نه یتتان میکدام از زوجین بایستی با رفتارهاي حکیمانه خود این پیام را بدهند که؛ در کنارتان هستیم، چون دوستتان داریم حما

  کنیم!تان میاینکه خداي نخواسته؛ در کنارتان هستیم و چون دوستتان داریم پس اداره

1  .  

  .371کمپانی ، فضل اهللا ، منتخب الغرر صفحه -. العقل مصلح کل امر.  2

  .371همان ،صفحه .  العقل یهدي و ینجی.  3
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فرمودند: عقل چیزي است که به وسیله آن خدا  ؛پاسخ کسی که از حضرت معناي عقل را پرسید
   1د: ستون وجودي انسان عقل اوست.نیز فرمو و یدو بهشت به دست آ پرستیده شود

 "عقال" و به معناي مهار و افسار است.قال عاند: عقل از ماده در تعریف لغوي عقل نیز گفته
هاي بزرگ الهی است، کارش درست بنابراین عقل که یکی از موهبت ،2است شتر زانوبند

بنابراین عقل، گوهر  3.است عمل کردندرست فهمیدن و کار دیگرش صحیح اندیشیدن و 
توان وجودي هر انسان عاقل است و تمام فضایل اعتقادي و نظري و نیز  گفتاري و رفتاري را می

به کمک آن کسب نمود. در حالی که فکر و تفکر اینگونه نیست. تفکر گاهی ارزشمند است که 
این صورت  در این صورت همان تعقل است و گاهی بی ارزش و حتی ضد ارزش و پلید، که در

- هاي گرفتارِ جهل و هواپرستی را در مسیر زشتبا تعقل تفاوت اساسی دارد. فکر پلید هم انسان

  کند.کاري راهنمایی می

گیرد اما از آنجا که تفکر و تعقل هر دو نوعی اندیشیدن است که به وسیله مغز انسان صورت می
گیرد و انسان به نام انسان صورت می افتد بلکه در موجودياندیشیدن هیچگاه در خأل اتفاق نمی

نیز هیچگاه خالی از یک سلسله تمایالت درونی نیست، این تمایالت قطعا روي اندیشه او اثر 
  گذارند. می

دسته تمایالت ارزشمند انسانی دارد مانند؛ میل به رشد، کمال، جمال، حیات، بقا، هر انسانی یک
کنند و و... که از آنها به تمایالت فطري تعبیر میقدرت، علم، آزادي، عدالت، پرستش و عشق 

                                                             

  3ینی ،محمد،اصول کافی، کتاب عقل وجهل حدیثکل. ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. العقل  1
عقل  – وهم و خیال را در بخش اندیشه چون عقل هم ،بست که سرکشی نکند کرد یعنی زانوهاي او را می سرکش را عرب عقال می شترِ.  2

  اند.گفته "عقل"بدان  کند می تعدیل  -عقل عملی – شهوت و غضب را در بخش عمل و کند می مهار و مدیریت -نظري
  2ادوارد براون، تاریخ ادبی ایران، ج شوند.گر میگوید: خدا و عقل به صورت ناطق(راهنما) یا پیامبر جلوهادوارد براون می.  3
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دسته تمایالت دیگر همچنین از آنجا که بعد دیگر وجودي هر انسانی حیوانیت اوست، یک
غریزي نظیر؛ خوردن، خوابیدن، خشم و شهوت و... نیز در او وجود دارد. حال مسئله مهم این 

یشه، در وي غلبه و جریان دارد؟ شکی نیست است که کدامیک از این دسته تمایالت توأمان با اند
غالب، اندیشه را با خود همسو نموده و آن را به سمتی که خاطرخواه آن است که این تمایالت

خواهد در مورد کسی که به او ستم کرده بیاندیشد و کند. انسانی را فرض کنیم که میراهنمایی می
خواهی باشد و همزمان با این تمایلِ او کمال گیري نماید، زمانی که تمایل غالب وجوديتصمیم

و چنانچه تمایل  - نام دیگر این تفکر، تعقل است  - کند فکر می ب بیاندیشد، به عفو و گذشتغال
وجودي او خشم و غضب باشد، جز انتقام به چیز دیگري فکر نخواهد کرد و تصمیم  غالبِ

به راحتی تصمیمات کسانی را که  توانیمنخواهد گرفت. به همین خاطر در اغلب موارد می
دانیم، حدس بزنیم. زیرا آنان این تصمیمات را هر چند پس از تمایالت غالب وجودیشان را می

- گیرند، ولی همانگونه که اشاره شد، از آنجا که تفکر در اتمسفر درونیِ انسان اتفاق میتفکر می

  بینی نمود.توان نتایج آن را از قبل، پیشافتد می

 عقل در زن و مرد نقصان

تواند به روابط زوجین آسیب برساند مسئله نقصان ز موضوعاتی که فهم ناقص از آن مییکی ا
گاهی انسان(چه زن و چه مرد) در اثر غلبه شهوات یا خشم و غضب و یا احساسات عقل است. 

تورهاي ها و دسو عواطف و دیگر تمایالت غریزي و یا حتی فطري، تمایل به استفاده از آموزه
. این تمایالت و احساسات مانند غباري 1برداري کندتواند از آن بهرهعقل را ندارد و یا اصال نمی

گري و... اندیشی، محاسبهجلوي دید عقل را گرفته و مانع برخی از عملکردهاي آن نظیر؛ مصلحت
                                                             

  ایم.. هر چند چنین انسانی توانایی تفکر دارد اما تعقل وي دچار اختالل شده است و پیشتر راجع به تفاوت تفکر با تعقل اشاراتی داشته 1
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هایی د. انسانکنکند و یا ناقص عمل میگردد. در این صورت است که عقل، یا اصال کار نمیمی
گویند: انگار عقلشان کنند، میها عمل میرا که در اثر هیجانات یا احساسات شدید مثل دیوانه

  اند!یا عقلشان را از دست دادهکند! اصال کار نمی

از بنابراین نقصان عقل به معناي نقص در خلقت و ساختار مغز و ذهن یا اندیشه و خرد هیچکدام 
جاذبه "فرماید: هیچ عقلی با شهوت نیامیزد و نیز؛ السالم میعلیهلیزنان یا مردان نیست. ع

  .1"خودشیفتگی افراطی دلیل ضعف عقل انسان است

هاي عقل همیشه هم مطلوب و پسندیده نیست و در ادبیات عرفانی ناگفته نماند که این حسابگري
  که کارش حسابگري و سنجش است آدم مطرودي است. "محتسب"ما 

  2یــار بــاده و بــا محتسب بگـــو      انـکار مـا مکن کـه چنیـن جـام، جـم نداشتسـاقــی ب

  3ما      گــر محتسب بـــه خـــانــه خمــار بگذرددل شود چو ترسم که مست و عاشق و بی

- گاهی عاطفه و عشق زبان عقل را نمی ؛از آنجا که کار عقل حسابگري و عاقبت اندیشی است

ن است، غلبه عاطفی و احساسی آنان عموما قویتر از مردا یز به دلیل اینکه بعدزنان ن 4فهمد!
اندیش، بیشتر است و این کمال آنان است و ضرورت حسابگر و عاقبتنیز بر عقلِ آنان احساسات

- گیري شخصیت فرزندان و سالمهاي عاطفی زنان و مادران در شکلزیرا اهمیتی که جنبه ؛دارد

                                                             

  )180. (الحیاه/ "اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله"و  "ال عقل مع شهوه.. ".  1

  . حافظ 2

  . سعدي، دیوان اشعار 3
کند که . حضرت عباس(ع) در فرات، آب را تا نزدیک دهان آورد که آن عطش سوزان را خاموش نماید، عقلِ محتسب نیز چنین محاسبه می 4

  زه کنی! اما عاطفه و ایمان گفتند: ننوش...!بنوش! تا نیرو بگیري و بهتر مبار
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به از نقش حسابگرانه مردان است.  و متفاوت واده و گرمی آن دارد گاهی بیشترخان سازي محیط
هاي خشن و گاها غیر سنجیدر مسائلی که به حسابگري و مصلحت اند؛همین خاطر نیز گفته

  1.مردانی که احساساتی هستند اجتناب کرد ، بایستی از مشورت با زنان یاعطوفانه نیاز است

  رابطه عقل و شهوت

توان نتیجه گرفت؛ از آنجا که ریشه شهوات و دیگر امیال حیوانی، وهم و خیال و یا می اینک
جهل و غضب و حرص و... است، عقل و عاقل هیچگاه با این دسته تمایالت افراطی سنخیت 

  توجه نمایید:  السالمعلیه علىنداشته و با آنها ضدیت دارند. در این خصوص به فرمایشاتی از 

ها را سبک  هر که عقلش کامل شود، شهوت .2گردد کامل شود، شهوت ناقص مىهر گاه عقل «
همنشین شهوت، روحش بیمار  .4گردد که بر شهوتش غالب شود، عقلش آشکار مى آن  3شمارد مى

کننده  تأییدکننده عقل، علم است و تزیین عقل و شهوت ضد یکدیگرند. .5و عقلش معیوب است
نفس در  تنازع است: هر یک پیروز شود، درمیان این دو  نفس درو  شهوت، هواى نفس است،

اطاعت از  .1است آفت خردها هواى نفس، .7آفت عقل، هواى نفس است .6گیرد طرف او قرار مى
                                                             

  . ایاك و مشاوره النساء اال من جربت بکمال العقل. (از مشورت با زنان بپرهیز مگر آن زنانی که (عملکرد) عقلشان کامل است.) 1

  4054اآلمدى، عبدالواحد، غررالحکم، حدیث . .  2

  8226همان، حدیث . .  3

  7953همان ، حدیث . .  4

  6790ان ، حدیث . هم.  5

  2100همان ، ح . .  6

  3925همان ، ح . .  7
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چیز به اندازه هواى نفس   هیچ .3دشمن عقل است هواى نفس،  .2کند هواى نفس، عقل را فاسد مى
لشکر رحمان است و هواى نفس فرمانده لشکر عقل صاحب و فرمانده  .4با عقل دشمنى ندارد

پس هر یک پیروز گردد،  خواهند نفس را به سوى خود کشانند شیطان. و هر یک از این دو مى
  .6دارند ها از آنها باز مى قلوب را خیاالتى زشت است که عقل .5نفس در اختیار او خواهد بود

  »7.دارند مى ا بازه هاى عقول، نفوس را از پلیدى نفوس رهایند؛ اما دست
  

  ؛ بلوغ عقلی
و اداره زندگی نیز ماالمال  است ازدواج خود یک تصمیم مهم در زندگی و شاید مهمترین تصمیم

با توجه به اینکه تعقل که از جمله عملکردهاي آن دور اندیشی، مصلحت  .است مهم از تصمیمات
، داشتن یمات انسان داشته باشدتصمنوع تواند نقش مؤثري در گرایی و... است، میسنجی، نتیجه

هاي تواند میزان موفق بودن یک زندگی را رقم زند. ازدواجاز عقالنیت می نصاب و بلوغی
زوجین است، احساسی، مراسم پرهزینه و سنگین، سفرها و مخارج گزافی که فوق امکان مالی 

                                                                                                                                                                                                    

  314همان ، ح . .  1

  10985و همان ، ح .  5958همان ، ح .  2

  266همان ، ح . .  3

  9475همان ، ح . .  4

  2099همان ، ح . .  5

  7340، ح . . همان  6

  جکار ، استفاده از مقاله ................. دکتر برن2048همان ، ح . .  7
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ه، سرعت توانهاي بدون پشمنطقی، کشیدن چکتشریفات و تجمالت غیرعقالنی، خریدهاي غیر
 هاي انفعالیهاي نسنجیده، رفتارها و واکنشاحتیاطی در زندگی، معاشرتغیرمجاز در رانندگی، بی

گفتن، عدم توانایی در برقراي  "نه"در برابر توقعات و انتظارات نامعقول دیگران، عدم مهارت در 
- از انسان هر چند ،است عقلهاي ضعف ی و... از نشانهرابطه منطقی بین دخل و خرج در زندگ

مرد یا زنی که بنابراین  .کرده صادر گردد.(دقت کنید!)هاي متفکر و باهوش و حتی تحصیل
  در واقع آمادگی ازدواج ندارند.عقالنیت کافی و بالغی ندارند، 

  
   ؛بلوغ روانی

 یتواننا هاي روانی،ظریفت، خأل و دیگر بستگان هاي عاطفیِ افراطی به پدر و مادروابستگی
هاي ي احساسی در مقابله با واقعیتهاواکنش خانواده، مدیریتتوانی در ناحمل مشکالت، ت

  1نشان دهنده ناتوانی، ضعف و عدم بلوغ روانی است. و... دشوار زندگی
  

  ؛بلوغ عاطفی
طفی با دیگران خصوصا آیا توان همدلی و ارتباط عا م؟ هست آیا قادر به برقراري ارتباط مؤثر،

ی از ا نصابو... ، مسلم ؟ماعاطفی را فراهم کرده -ي رفتاريهاآیا شرایط و مهارت م؟همسر را دار
  ست.دهنده آمادگی فرد براي ازدواج اها در ابتداي زوجیت نشاناین توانایی

  
  ؛بلوغ اجتماعی

                                                             
شنوید؛  ندارم..! ندارم..! ، آخرش میرم زندان..!  حاال قبض برق اند بسیار می. شما این جمالت را از مردهایی که به لحاظ روحی و روانی ضعیف 1

  توانم..! و...رو از کجا بدم..؟!  قبض آب رو چکار کنم..؟! از کجا بیارم..؟! همینه..!  نمیشه..! نمی
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و  واده و بستگان و آشنایانِاز آنجا که پیوند ازدواج به نوعی توسعه حوزه ارتباطات میان دو خان
تردید، داشتن حداقلی از مهارت ارتباط جمعی و روابط همسایگان و دوستان جدید است، بینیز 

  داشته باشد. تواند در میزان موفقیت ازدواج نقش اساسی عمومی مؤثر، می
  ؛ بلوغ اقتصادي

 ،مال ت مادي براي شروع زندگی الزم است اما مهمتر از داشتنااگر چه داشتن اقلی از امکان
  .است "مال درآوردن"تعداد قابلیت و اس

  
 )6(پاور شرایط همسر خوبجلسه ششم،  

  شرایط همسر

توان همسر مناسب یافت؟ آیا تقدیر، سرنوشت، بخت و اقبال یا شانس تا چه اندازه تأثیر آیا می
توان خوشبخت شد؟ آیا همسر خوب را باید کشف کرد یا هر که دارد؟ با چگونه همسري می

ساخت و به شکل دلخواه درآورد؟ این سؤاالت و نظایر آن موجب شده تا توان آن را باشد می
  برخی پندارهاي غلط در زمینه شرایط همسر مناسب پدید آمده و رایج گردد ازجمله؛ 

  توان دارد (تفکر جادویی) و تنها با نیمه گمشده خود می "ايي گمشدهنیمه"هر کس
 خوشبخت شد. 

در عهد باستان و در تفکرات افالطونی دارد، اما امروزه در یشه راگر چه  "گمشدهينیمه"اصطالح 
ها رایج شده است. گاهی معنایی که از نیمه میان برخی جوانان و بسیاري از مکاتب و فرهنگ

شود با تفکرات دینی و اسالمی کامال همآهنگ است و این در صورتی است که به گمشده می
صالحیت نیمه گمشده بودن را داشته باشند. اما گاهی باشد و خیلی از افراد  "کفویت"معناي 
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است که نیمه گمشده تنها نفري است که دست سرنوشت آن را پنهان کرده و از زوج منظور آن
- اش نموده است، حال دوباره بایستی سرنوشت، اراده نماید و آن را به نیمه اصلیخویش مخفی

ها انتظار و توقع است که از هستی، دنیا و آدماش بازگرداند. این تفکر عمدتا متعلق به کسانی 
گرا هستند و خواهان آنند که همه چیز در دنیا به کامشان باشد. خوشبختی را تنها دارند، مصرف

کنند و از نگاه آنان همسر، منتهاي آمال، و هدف نهایی براي رسیدن به در دنیا جستجو می
گاه استقاللی دارند، در حالی که در تفکر دینی، خوشبختی است. آنها به همسر، زندگی و ازدواج ن

پنهان، همسري بیابند که است. حال اگر جویندگانِ نیمه 1نگاه به همسر و زندگی، نگاهی آلی
بتواند نیازهاي روحی و روانی و غرایز آنان را به خوبی تأمین کند، بسیار باب میل و شبیه همان 

اي و جادویی است که بدون او ناقص ي افسانهمشدهفرشته رؤیایی آنان باشد، او همان نیمه گ
گرا بلکه مولد است، اند. در حالی که در تفکر دینی، انسان نه مصرفبوده و با وجود او کامل شده

کند، همسرش را مطابق معیارهاي عقل و شرع جوشد و سیراب میاو همانند چشمه است که می
نهد و گزیند، کماالت او را شکر میکند و برمینتخاب میکند او را از بین افراد زیادي اانتخاب می

کند، در کند و اگر نتواند تحمل و صبر میکند و نواقص او را نیز چنانچه بتواند تکمیل میمدح می
پندارد و با سعی و تالش آن کند، او را امانتی الهی میبرابر او خود را متعهد و مسئول احساس می

د. و او این همه را براي تعالی خویش و رسیدن به هدف اصلی خود که گردانرا نیمه خود می
    دهد.     همانا قرب پروردگار است انجام می

تحرکی براي جستجوي همسر خیالی و بیتفکر جادویی نیمه پنهان، دو آسیب دارد؛  یا موجب بی
  گردد.یاي دیگر مشود  و یا باعث انتقال مکرر از یک رابطه به رابطهمناسب می

                                                             
خواهیم خواهیم با نگاه به آن، چیز دیگري را ببینیم شبیه آینه، و نگاه استقاللی زمانی است که میاست که می در حالی. نگاه آلی به چیزي 

  کنیم. خود آن چیز را ببینیم، مثل زمانی که در آیینه فروشی به آیینه نگاه می
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  این افراد خواهی (تفکرکمال توان به خوشبختی رسید.عیب میو بی "کاملهمسر"فقط با (
گردند، سن ازدواجشان باال رفته و گیرانه به دنبال همسر میگونه و سختبا حالتی وسواس

که اساسا فلسفه ازدواج شروع با حداقل اند. در حالیآنها هنوز موفق به ازدواج نشده
  آل(رشد) است.  یابی حداکثرهاي ایدهو تالش براي دست معیارها

  عکس دیدگاه فوق برخی معتقدند؛ مهم نیست با چه کسی ازدواج کنی، مهم این است که
خودم "کنید، این همان دیدگاه معروف به سازي یکدیگر تالش میچه اندازه براي همسان

زیرا باید تجانس و تشابه  است. این دیدگاه هم خالی از اشکال نیست "کنمدرستش می
نسبی بین زوجین از پیش وجود داشته باشد، بدون در نظر گرفتن تضادها، تشابهات، 

ها قابل توان خوشبختی را تضمین کرد. مگر همه انسانها، اهداف، انتظارات و... نمیارزش
پینگ  اند؟ مگر توانایی ما براي تغییر دادن دیگران چقدر است؟ ازدواج مثل بازيتغییر

  پونگ است که باید هر دو طرف شبیه هم باشند تا از بازي لذت ببرند. 

 "این باور کامال غلط است، مخصوصا اگر عشق، غریزي و شهوانی  ."کافی است عشق
اي که تبدیل به نفرت شده و چه فراوانند عاشقان هاي افسانه. چه بسیارند عشق1باشد
در حالی که بایستی با اندیشند! ق و طالق نمیایی و فراچاکی که امروز جز به جدسینه

 عقل، جاده و مسیر را پیدا نمود و با دل و احساس، انرژيِ رفتن در مسیر را فراهم ساخت.

   ؛اگر مسیر انتخاب همسر را با عشق آغاز کنیم

                                                             
اي؟! نوعا به دو تقابال عاشق وي شده، بپرسیم چرا عاشق او شده. مثال وقتی از خانمی که صرفا به خاطر اینکه کسی عاشق او شده و او نیز م 1

دهد که غیر منطقی گوید، خشن نیست و...) ب: یا محاسنی را به او نسبت میدهند؛ الف. به صورت نداشتن معایب؛ (دروغ نمیشکل پاسخ می
  دارد و نه شغلی!!!. سالگی نه تحصیالتی 28است مثال؛ (فهیم و با پشتکار است!!! ) در حالی که در سن 
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  یابد و باعث ...............ها رواج میها و ظاهرنماییگريجلوه - الف

ها و . نظارت2ها . رعایت1ایی قرار دهند؛ به دلیل را هم براي آشن هاییحتی اگر دوره - ب
  شویم.هاي غلط میگرفتار برداشت ،ها. میل3

  دارد.  "شانس"ازدواج بستگی به بخت و اقبال و  

  که اي عزیز کسی را که خاریست نصیب         حقیقت آنکه نیابد به زور منصب و جاه

  1د نتـوان کـرد         گلیــم بخـت کسـی را کـه بافتنـد سیاهبه آب زمـزم و کوثـر سپیـ      

معنی خواهد بود. در حالی بنابراین دیگر تالش، اختیار و انتخاب، تفکر و تعقل و... ، بی
(دقت !بافنداما با دستان خودمان می ،بافندکه اینگونه نیست و گلیم را اگر چه برایمان می

و ما معتقدیم که انسانِ  2سرنوشت و تقدیراتش نقش دارد درخود انسان  شود). بنابراین
  سازد.عاقل خود سرنوشتش را می

  3تـر اسـرابـر بـم به عنبـگلیهـت سیـاست       بخکه ز دریا دالن شدهچشم هرصائب به

  

  معیارهاي انتخاب همسر

ست، شرع و سازترین تصمیمات انسان از آنجا که انتخاب همسر یکی از بزرگترین و سرنوشتا
  اند؛ آدمی را تنها نگذاشته و در این خصوص معیارهایی را بیان نموده ،عقل

                                                             
  . حافظ، دیوان اشعار 1
  هاي وجودي شبهاي قدر هم همین است.. یکی از فلسفه 2
  . صائب، دیوان اشعار 3
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  ؛کفویت

، پیامبراکرم فرمودند : با کفو(شبیه)خود ازدواج کنید. امروزه 1کفو به معناي شبیه و مانند است
در انتخاب  کنند، بر این باورند کهو نظیر آن می "همسانی"روانشناسان نیز که از کفویت تعبیر به 

، شانس )خصوصا در مسائل و موضوعات مهمتر باشند(جین به یکدیگر شبیههمسر هر چه زو
  خوشبختی و موفقیت آنان بیشتر خواهد بود.

  2احـد ارتیـد، نمانـگ آیـه تنـکفو باید هر دو جفت اندر نکاح          ورن

   ؛اصالت

قابل اعتماد  آنها که اصیل نیستند،  است.ترین شرایط همسر، اصالت داشتن از مهم دیگر یکی
نخواهند بود. اصالت به معناي ریشه داشتن، هویت شناخته شده داشتن و به نیکی معروف بودن 

  فرد و خانواده وي است. 

  (ایمان)؛قلب سلیم

شوند که بایستی آن را بپذیرند و در برابر آن تواضع کنند، به ها وقتی با حقیقتی روبرو میبعضی
شیفتگی آنان تزاحم و تضاد دارد، بینی و خوده پذیرش آن حقیقت با منافع و غرور و خوددلیل آنک

کافري و  پوشانند. این همان معناي باطنی و حقیقتگذارند و آن را میبه راحتی پا روي آن می
- دارد و بوي درستی می برابر هرآنچه که رنگی از حقیقت است. و بعضی دیگر همواره در 3"کفر"

کنند و آن را بر منافع و مصالح ند و خضوع میشوجنگند بلکه تسلیم میا با آن نمینه تنه دهد،
                                                             

  ، یعنی شبیه و مانندي براي خدا وجود ندارد."لم یکن له کفوا احد".  1
  . مولوي، مثنوي معنوي 2
  گوید.پوشاند کافر میعرب به کشاورز از آن جهت که روي دانه را با خاك می. کفر در لغت عرب، به معناي پوشاندن روي چیزي است، و  3
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. ریشه این 1حقیقت اسالم استباطن و یا  "تسلیم"نام این رفتار،  دهند.ترجیح می "خود"فردي 
که همانا گرایش فطري آدمی و تمایل حقیقت دوستی است،  "سلیمقلب"رفتار را بایستی در 

کرد. اگر این تمایل در درون انسان بر دیگر تمایالت غریزي و مادي وي غلبه داشته باشد  جستجو
  . 2گرددت است میقرفته رفته مبدل به ایمان که همان گرایش و میل شدید به حقی

) 3(چنانچه مواجه باشداینک باید توجه داشت؛ کسی که در برابر خداي جهان و حقیقت هستی
ارات به حق همسر و مطالبات و انتظاعتنا است، یقینا در برابر رات او بیخضوعی ندارد و به دستو

او  هايخواسته ارزشی براي نخواهد داشت و اساسا یا هر حقیقت دیگري هم خضوع و پذیرشی
 و کتمان نموده به راحتیرا  یقتمنیت و خودخواهی باعث گردیده تا حق خويِقائل نخواهد شد، 

  ترین خصلت براي ویران کردن زندگی است.زنندهکند و این آسیبر توجیه و انکاآنها را  حتی

   ؛اخالق

ل از جسم و خُلق به معناي سیرت و سرشت و باطن است. با توجه به حقیقت انسان که متشک
و با توجه به اهمیت سیرت در مقایسه با صورت، اهمیت اخالق نیز  روح(خَلق و خُلق) است

  گردد. مشخص می

                                                             
پرسد؛ پدر! مگر نگفتی دروغ زشت است؟ چرا گفتی برم درب منزل و به کسی که . رفتار یک پدر در برابر فرزند کوچکش که از او می 1

یقتی مواجه کرده است که نوع رفتار پدر نشان دهند کفر یا اسالم وي گیرد بگویم : پدرم خانه نیست! ، اینجا فرزند پدر را با حقسراغت را می
کرد،  است. اگر فرزند را تشر زد، توجیه کرد، انکار نمود، این رفتار رفتاري کفرآمیز است و پدر در این حالت کافر است و اگر فرزند را تحسین

  است، تواضع نمود، این رفتار و این حالت همان اسالم و ایمان است.  و خود را مقصر دانست و در برابر این کودك که جلوه کوچکی از حقیقت
  . ربنا إننا سمعنا منادیا ینادي لالیمان أن آمنوا بربکم فآمنا...  2
با  توان در مواجهه. باید توجه داشت که ممکن است بعضی افراد هنوز در مواجهه خداوند قرار نگرفته باشند، در این صورت رفتار آنها را می 3

  ها وجود دارد،  سنجید. هاي عقلی و فطري که در همه انساندیگر حقایق هستی نظیر؛ سخن حق، قانون صحیح، اخالق و دیگر ارزش
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در پرتو اخالق  نه فقط در رعایت حقوق و قانون، بلکه بخشزندگی آرام و لذتروشن است که 
هاي زندگی نیز نوعی فضایل و پذیر خواهد بود، مهارتو فضایل اخالقیِ هر کدام از زوجین امکان

یا کسی که شخصیت توان با مرد یا زنی که؛ انصاف ندارد، راستی چگونه میاخالقیات است. به
کند، همیشه  ارزشی می خود را قبول ندارد و در درون احساس بیرد، اي دا هکوچک و تحقیرشد

  ، زندگی آرامی داشت؟!است و... ناراضی، انتقادناپذیر، خسته و سرد، زودرنج و پرخاشگر

اگر چه تمامی فضایل اخالقی به سهم خود تأثیر بسیاري در موفقیت ازدواج و انتخاب همسر دارد 
  اهم و کاربردي نام برد از جمله؛ توان به عنوان ویژگیِاما برخی از آنها را می

  ؛عفاف

گردد اما این اند که با ازدواج نیمی از دین افراد حفظ میهر چند معصومین گرامی ما فرموده
درصورتی است که صفاتی نظیر حیا و حجاب و عفاف نیز در آنان وجود داشته باشد. چه بسیارند 

ازدواج به دلیل ضعف در این صفات، نه تنها نتوانستند نیمی از دین مردان و زنانی که حتی پس از 
  به کلی از دست داده باشند.  نیز آن رانیمه اول خود را حفظ کنند بلکه شاید 

. وقتی کسی توانایی آن را دارد که 1شودعفاف حالتی نفسانی است که مانع غلبه شهوات می
. به 2نامندبسنده نماید، او را عفیف می ر ضروريشهوات خود را مدیریت کند و به حداقل و مقدا

به کسی گفته » عفیف«و  3نامندتعبیري دیگر؛ تسلیم و انقیاد شهوات در برابر عقل؛ را عفاف می
شود که در حد اعتدال و در چارچوب عقل و شرع، از شهوات بهره ببرد. روشن است که عفت می

                                                             
  . مفردات راغب ذیل ماده 1

جردي و قبل از . علی(ع) فرمود: العفاف بالکفاف. یعنی از جمله معانی عفاف، کفایت به حداقل شهوات است. نا گفته نماند که در دوران م 2
  آید. ازدواج فرصت خوبی براي تحصیل این قدرت و توانمنديِ مدیریت و کنترل شهوات، فراهم می

  2. جامع السعادات ج 3
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شود، حتی به کسی ام تمایالت غریزي نفس میتنها اختصاص به شهوات جنسی ندارد و شامل تم
گویند؛ عفت در کالم گشاید میزبان به فحش و ناسزاگویی نمی که بر غضب خود مسلط است و

، در برابر غذاهاي اش را بخواهدفرماید: هنگامی که خداوند خیر و خوبی بندهعلی(ع) میدارد. 
  . 1دهدبه او میو در برابر محرّمات جنسی، عفت جنسی  حرام، عفت شکم

توان نتیجه گرفت که برخالف حجاب که پوشش بیرونی است، عفاف از آنچه گفته شد می
رود. زمانی که پوششی درونی است و غالبا براي پوشاندن شهوات و تمایالت جنسی به کار می

انسان مایل نیست دیگران متوجه تمایالت و رفتارهاي جنسی و شهوانی وي شوند با رفتاري 
و شرم وحیايِ(خجالت) گردد که ریشه در عقل گونه پرده پوشی نموده و مانع بروز آن میبحجا

  آدمی دارد. 

  ؛حیا

 انسانارتقاي ارزش وجودي و خود،  در صیانت از انسانیتدرونی  یفطري و الهام یکادراحیا 
اعم  ،رکیکل اعماکه موجب خودداري از ارتکاب  2احساس شرم و خجالتی استحیا همان . است

شود و منشأ آن، درك حضور در برابر موجودي ارزشمند می هااز شهوات جنسی و دیگر زشتکاري
گاهی نیز دیگرانی نظیر؛ مردم، و، این موجود ارزشمند گاه خدا و گاهی خود با کرامت انسان است.

 با یکدیگردین ارتباطی تنگاتنگ  وحیا به همین جهت،  .3پدر و مادر، افراد خانواده، و... هستند
، به همین دین ندارد ،و کسی که حیا ندارد 4حیا از ایمان استآمده که؛ ت اروایو اینکه در  دندار

                                                             
  1. غررالحکم ودررالکلم ،ص 1
   391ص 1و ابن أثیر، نهایه، ج 51، ص8العرب، ج . ر. ك ابن منظور، لسان 2

بت. ر.ك، حیاى هی.5حیاى محبت . 4 حیاى کرامت.3حیاى تقصیر .2حیاى گناه . 1 :اند ر کردهحیا پنج درجه ذک پیامبر اکرم(ص) براى.  3
  403مصباح الشریعه، ص 

   الحیاء من االیمان.  4
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شرم حضور در یابد، ایمان و دست این صفت کمالِ  شود آدمی بهآنچه باعث می خاطر است. زیرا
  است. دگارربرابر پرو

ست اما در مسائل و موضوعاتی که با این صفت اگر چه هم براي مردان زیباست و هم کمال زنان ا
مرد به غریزه جنسی ارتباط دارد، براي زنان خصوصا از نگاه مردان، زیباتر است. به طور طبیعی، 

 نجابت اوو  تفااز لط که حیاي زن ،کندناخودآگاه احساس میدنبال چشمان پر از حیا است و 
نیز  راز خواستگاري مرد از زنساسا . و ا2العاده جذاب استو این براي مرد فوق 1دهدمی خبر

خداوند مرد را خواهان و زن را خوانده، مرد را طالب و زن را مطلوب قرار داده همین است. 
   است. ت زن، جلوه و نازطبیعت مرد، طلب و نیاز و طبیعاست. 

نسان همان حیا است که ا هاي عملیِجلوه ،عفتزیرا  دانست حیا نیز ثمره و نتیجه توانمی عفت را
هاي به حیاي جنسی، جلوه ،داردغریزي و شهوانی مصون نگاه میتعامالت و رفتارهاي در را 

اي از تعامالت و رفتارهاي مثبت و به دور از آلودگی و گناه بخشد و آدمی را در حیطهعملی می
 يزشتکارمرتکب در هیچ شرایطی دار است و نه تنها عمالً خویشتن ،عفیف سِنف 3.دهدقرار می

 جايدر درونش نیز افکار مخرب  حتی خود را سامان داده که آنچنان نظام درونی، بلکه 4شودنمی
 گیرد.نمی

                                                             
  .: حیا از درونی با نجابت حکایت می کند فرمایدمی علی علیه السالم.  1
  . هن قاصرات الطرف...  2
  . علی (ع) می فرماید: ............... 3
. حتی در دوران جوانی و مجردي نیز که غریزه جنسی در وجودش بسیار فعال است، به بهانه اینکه امکان ازدواج برایش فراهم نیست، از  4

رود. زیرا اوال به جز ازدواج راه حل درست دیگري که مورد تأیید عقل و شرع و حتی روانشناسان متدین باشد وجود حوزه عفاف بیرون نمی
تواند پتانسیل و انرژي را در جوان ذخیره کند، که به برکت آن عالوه بر آنکه از همسر و زندگی لذت و بهره ها میانیا همین ریاضتندارد و ث

-کسی که نمی«باره عفت ورزي می فرماید:  در نیز قرآن کریمتر بپیماید. هاي زندگی را آسانها و فراز و نشیبتواند گردهبرد، میبهتري می
    33نور: » ازدواج کند، باید عفت ورزد تا خداوند او را از فضل خویش بی نیاز کند.تواند 
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دامنی را شیوه زیرکان، داند و عفت و پاكورزي میالسالم ارزشمندترین عبادت را عفتعلی علیه
 باطنی و رشد، غنايِزیباییعقل، زکات و آن را نشانه رداشممی گان برشرافتمندان و تقواپیشه

قید به تحجاب و  نیازهايها و پیشزمینهحیا به عنوان یکی از همچنین  نماید.معرفی میشخصیت 
  شود.آن محسوب می

  ؛حجاب

حجاب و پوشش است. هر چند این مسئله اختصاصی به زنان نداشته و  ،فضایل اخالقی دیگر از
جایگاه و قداست نفسانی آنان و نیز به دلیل  شود. اما پوشش زنان به دلیلشامل مردان نیز می

چه به لحاظ کیفیت و چه  - هایی تفاوت ،هاي جسمانی و روحی ایشان، در مقایسه با مردانتفاوت
  دارد.  - از نظر کمیت

اند. یکی مظهر قدرت و دیگري تجلی لطافت و و مردان نیز آیینه جالل الهی 1زنان آیینه جمال الهی
ابراین مهمترین فلسفه و معناي حجاب زنان و مردان را بایستی در جایگاه و بن الهی است.رأفت 

  نقش و شأن هر کدام از زنان و مردان و همچنین معنا و فلسفه لباس جستجو نمود. 

اصوال لباس رابطه مستقیمی با بعد معنوي، و فطري انسان دارد، انسان از آن جهت که انسان است 
تواند با لباس باشد. با نگاهی باشد، بر خالف حیوان که اساسا نمیتواند بدون لباس هرگز نمی

ها یت انسانمعنومختصر به تاریخ ملل و اقوام و سیري در جوامع انسانی به رابطه فطري لباس با 
اند آنست که لباسی داران معنویت و روحانیتها از کسانی که داعیهبریم. انتظار همه انسانپی می

دانند که پسندد و مضحک مییشان داشته باشند، طبیعت و فطرت آنها هرگز نمیمتناسب با ادعا
مثال یک راهبه یا کشیش یا هر قطب و پیر و مرشدي که ادعاي معنویت دارد با لباسی اندك در 

                                                             
  . ر. ك. جوادي آملی، عبداهللا، زن آیینه جمال الهی ..................... 1
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اجتماع ظاهر شود. اصوال بین معنویت انسان و میزان پوشش رابطه مستقیمی وجود دارد و اگر 
د کاستی در مقدار پوشش زنان و مردان در جوامع هستیم به دلیل آنست که امروزه متأسفانه شاه

  اند. آنها جایگاه معنوي خود را فراموش کرده یا از دست داده

. 2گی شأن و جایگاه انسانی زن و مرد دهنده. نشان1از جمله فواید و معانی و فلسفه لباس؛  
ها، . پوشانندگی عورات و زشتی4حرمت و احترام . مناسبت با 3افزاینده زیبایی و برازندگی انسان 

  ها و... است.. حفاظت از گزندها و آسیب5

  

  
  

همانگونه که قبال نیز اشاره شد زنان در آفرینش از جایگاهی ویژه و متفاوت با مردان برخوردارند. 
بنابراین بایستی پوششی متناسب با این  ،1اندآنان آیینه جمال الهی و داراي شأن و مقامی قدسی

، حتی هایی از عبودیت و بندگینان در نماز و طواف و یا در حالتشأن و جایگاه داشته باشند. آ
هایی که نامحرمی هم وجود ندارد، پوششی متناسب و درخور این جایگاه رفیع قدسی در مکان

  دارند. 

                                                             
1 .............................. .  

 فلسفھ پوشش

تناسب با حرمت  حفاظت
 و احترام

افزاینده زیبایی 
 و برازندگی

شأن  دھندهنشان پوشانندگی
 و جایگاه انسانی
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- در عبودیت و بندگی خدا و در زیباییل و زیبایی را اند، جماکه آیینه جمال الهی با فضیلتی زنانِ

و پوششی که آنان را  اند، و به همین خاطر، لباساند، آنان اهل کرامتهاي روحی و معنوي یافته
  گزینند.محترمشان دارد،  بر می ،زیباتر نشان دهد در این شأن و جایگاه

مایل به اسارت و بردگی هیچ کسی ندارند اند، تکه از بندگی غرایز و شهوات رهیده یزنان با کرامت
- عفت و حیا گام برمی و در نهایت (ع)چون دختران شعیبهم و در مواجهه با مردان و در زمین

یچ انسانی را تحریک کنند که خداي ناخواسته غریزه جنسی ه، آنان پوششی را انتخاب می1دارند
نگردانند. تا نه آسیبی برسانند و نه  شهوت را در درون هیچ مردي بیدار يخفتهِ ننمایند و سگ

  اند. اختالف همین گونه . و مردان با فضیلت نیز با قدري2آسیبی ببینند

  نکته مهم؛ 

 ،اندهرگز از این نکته غافل نیستند که اگر چه عفاف و حجاب هر دو داراي اهمیت زنان محجوب
فافش قوي و حجابش ضعیف زنی اگر ع ،اما اهمیت عفاف از حجاب بیشتر است. به همین خاطر

حیا و  احساسزنانی که ه عفافش ضعیف اما حجابی بسیار دارد. تر است از زنی کمحترم باشد
تمایل به چنان هم  ،طی که امنیت کامل هم وجود داردشرایزنده است در  شرمساري در آنان

حجاب را م ناامن ه هايطدر محیاند، و آنان که این احساس را از دست داده .3حجاب دارند
   کنند.رعایت نمی

                                                             
1 .............................  .  
2 .............................. .  
  . روایت حضرت زهرا س .......................... 3
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خواسته شخصیت و کرامت زن را تأمین کند و او را از یک  1قرآن با تشریع حکم حجاب زنان
و از فروپاشی نظام خانواده جلوگیري یتی مستقل و متعالی تبدیل نماید شخصیت ابزاري به شخص
هاي جنسی عفتی و آلودگیرا از بی نان و مردان کمک کند؛ حریم جامعهنماید؛ به بهداشت روانی ز

هاي جنسی و به محیطی براي ارضاي خواسته ،است کار و تالش اجتماع که محل ونگه دارد؛ 
  شود.نامیال شهوانی تبدیل 

  ؛غیرت

العاده در محافظت و اصطالحاً به معناي حساسیت ویژه، تعصب بسیار و کوشش فوق» غیرت«
ترین و انسانی است. غیرت، یکی از شریفهاي دینی، ملی دفاع از نوامیس، مقدسات، ارزش

عشق و نفرت، حب و بغض،  منشی است.فضایل اخالقی و از لوازم فضیلت شجاعت و بزرگ
توان باور نمود کسی معشوقی را دوست داشته باشد و اند، نمیجاذبه و دافعه، دو روي یک سکه

القه به کسی یا چیزي دارد به در عین حال دشمن او را نیز دوست بدارد، آدمی به هر نسبتی که ع
همان نسبت هم از عواملی که بخواهد به معشوق او آسیب برساند، توهین کند یا تهدیدي براي او 

دهد. و این محسوب گردد متنفر و بیزار است و نسبت به آن واکنش و حساسیت نشان می

                                                             
آلود] فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را، جز آن مقدار که .و به زنان با ایمان بگو چشم هاي خود را [از نگاه هوس 1

ن و سینه با آن پوشیده شود]، و زینت خود را ي خود افکنند [تا گردهاي خود را بر سینهنمایان است، آشکار ننمایند، و [اطراف] روسري
آشکار نسازند؛ مگر براي شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، برادرانشان، یا پسران 

ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی شان، یا بردگانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان همکیش
شان دانسته شود [و صداي خلخال که بر پا دارند مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی

  به گوش رسد]. و همگی به سوي خدا بازگردید اي مؤمنان تا رستگار شوید.(............)

] خود را برخویش فرو افکنند، این کار براي اینکه شناخته   هاي بلندها [روسريجلباب«ه همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو: اي پیامبر ب
  شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ و [اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنان سر زده توبه کنند] خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.
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سیستم دفاعی  بنابراین غیرت یکگردد. هاي او میمحافظت از ارزش خصیصه موجب حراست و
اند. و از جمله و پدافندي براي محافظت از چیزهایی است که برایمان مقدس و محترم و با ارزش

  .اندا همسران و افراد خانوادهآنه

 
  آشنایی با اصول و قواعد همسرداريفصل دوم:  

  هاي مردان و زنان جلسه هفتم؛ آشنایی با ویژگی
  )7(پاور................................... ....................................

  7پاور

 مردان روانی و جسمی هاي ویژگی

هاي روانی مخاطب از ساختار کنند.هاي شخصیتی خود عمل میآدمها بیشتر بر مبناي ویژگی
  کنیم.کنیم و همدیگر را توبیخ میاطالع نداریم  بر اساس حس خود رفتار می

 استخوانبندي محکم 

ها کنند...  یا در تعارفات و احوالپرسیها و برخوردهایی که با اجسام میجهشدر پرش و 
 ... 

 پوست ضخیم 

 عضالت حجیم و قوي 
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 راه رفتن مرد تندتر است چون قوام بیشتري دارد. 

 دارو طنین صداي بم 

 کنه!  ولی اینطور نیست..کند آقا داره با خشم صحبت میگاهی زن تصور می

 جرأت و جسارت  

  پاي بچه شکسته مثالمرد ..!  اگه مشکلی در زندگی به وجود آمد، براي این است کهاین، 
 !...!  ولی...مرد باید

 اگر تو بودي...! (تحقیر)   میز  د! نکنمیاین جرأت و جسارت سوء استفاده  از ها گاهیمرد
.، کند خودش را آویزان ..ها را که پاك میکند...،  شیشهرا به تنهایی جابه جا می

ترسیدي...؟!!!  در رانندگی... (نمایش) ،  خب! اشهدتو بگو...!!!  ، مخصوصا در مسائل 
آنوقت اثر این  ،(ایجاد التهاب و آزار)بچه را لوس نکن... این فردا...! مالی... اینقدر این

  توان مشاهده کرد.التهاب را در رفتار عصبی زن با کودکش می
 جرأت قرار دهیم، ها ارتباط دارد.. فقط خانمبا دخترها یا ها را اگر در شرایطی که پسر بچه

 کند.  باید بدود... بجهد...  بپرد و...و جسارتشان رشد نمی

  این ویژگی براي زن مناسب نیست. بعضی از مشاغل و رفتارها مناسب زن نیست، حتی
لی هم براي مردهاي معموحتی ها بعضی شغل شوند.جري می شاناگر از عهده بیایند خود

 مناسب نیست.

 و سختی سرعت و شدت 

 ولی مرد...  ...گوید: می اي وارد شودخواهد به بچهیه خانم وقتی می  
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 کنی...!اگه این لباسو آروم تنش می دهد، ..زن کارهاي ظریف را به مرد نمی 

 شود و این ویژگی براي مرد الزم و متوقع است اگر دیر بجنبد خود زن از او شاکی می
ي بهش میدي تا ... چقدر لفتش میدي؟!!!  ولی اگر سرعت را از زن مطالبه د: یه کارگویمی

دهد.   . آرامش و تمرکزش را هم ازدست می2برد . لذت نمی1  کنی زن از آن موضوع
  ترسند؟!ترسند؟!  ولی از اسب نمیها از موش و سوسک میچرا خانم

 گوید: دارم از کنارش جهد.  زن میخیلی وقتها مرد مثل موش و سوسک در روان زن می
  گیره ... چطوري؟!!! پره گردن منو میرد میشم یهو می

 اي ها و ... در خانهها و خشونتهاي توأم با شدت و ... داد زدنزن از شدت هم... شوخی
گوید جهت می پرَد و میشود... بیمیباشد... سابقه شدت در ذهن زن حک که دزد آمده 

  آمده...!!! حس کردم دزد 

  

 گراییعمق 

 (اسکلت براي کارکردهاي دیگر)گاهی و اقتدارتکیه 

 آورد، باید...! کند، فشار نمین ندارد،  شدت ندارد،  تهدید نمیدر اقتدار صحیح مرد فرما
بخشد، دهد،  آرامش میزنگ میزنی...!  ،  از طرف دیگر تأمین می ..همین االن...!   میري

 و...کند امنیت ایجاد می

 گیرد...آید قلبم تپش میوقتی صدایش می :گویدزنی می 

 .استحکام و تأمین بخشی از کارکردهاي این اقتدار است 
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  مردي را که باید مثل کودك دنبال آثار رفتارش باشند استحکام ندارد. باید همه را سفارش
گوید طوري .. میتد.کنم که مبادا...! در حالی که اگر مرد محکمی بود حتی اگر اتفاقی بیاف

- رسیم...!   کم میشنویم: نمیحکام ندارد این جمالت را زیاد مینشده...!  از مردي که است

 اش رو از کجا بیارم؟ و... گه: پول جهیزیهمی ،ریم...! ،   بچه هنوز دو ساله استآو

 بابا  :گه،  می، خانم یه اتفاقی براش افتاده، یا یه چیزي خریدهزن نگران واکنش مرد است
  ها!!!نفهمه

  هاي جسمی و روانی زنانویژگی

 استخوانبندي ضعیفتر 

 پوست ظریفتر 

 عضالت ضعیفتر 

 صداي ظریف و نازك 

 گیريپرهیز و کناره 

 و مالیمت تأنی 

 گراییسطح 

 خواهیتکیه 

در رفتارها، خرید، درست کردن غذا، آرایش و... به خواهی است. زن شیفته این تکیه
 و رأيِ مرد است تا خود را با آن تطبیق دهد. شدت به دنبال پسند 
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  نقش زنان در مدیریت خانواده

 آفرینیعشق نشاط و 

 پرورش عواطف انسانی 

 بخشیآرامش 

 بیستون را عشق کند و شهرتش  زندگی براي زن ثواب جهاد دارد. . اصال ادارهتربیت انسان
 فرهاد برد. 

تواند حقوق براي نگهداري فرزندش می ... ها باشدنگهداري بچه خدمت زن اگر همین حداقل
 . هر زایمان زن یک جهاد است. اگر بمیرد شهید است.!از مهد کودك تربگیرد. خیلی بیش

  

   مسئولیت زن و مرد در خانواده

 چه کنیم خانواده سالم داشته باشیم؟   به آمال و آرزوهایمان دست یابیم،  رشد کنیم!؟ 

 ي او را در یک میدانی بعد از سرباز  ؟!آیا... ؛گیریم بایدقبل از آنکه یک روح را در اختیار ب
نه  !!! ...ساده نیست! ... یا جدل یا قهر یا دعوا اندازیم که ...!!!  اصال قادر به یک مکالمهمی

  از قبل آموخته و نه بعدا حاضر به آموختن است.  
 من خودم ...با او رفتار کنم ن روح در کنارم نیستم که هر جور خواستممن صاحب آ !

 ي خودمه..!  هر جور دلم بخواد..!  پیغمبر خدا هم بیاد همینه..!زنِ خودمه..!  بچه میدونم..!

 .!!!زدیمفهمیدي اصال دست به این کار نمیاگر رسالت سنگین همسري و پدري را میشاید 

 . فرهنگ 3اصالح رفتار کنیم   .2سازي کنیم و آمادگی پیدا کنیم. قبل از ورود باید زمینه .1
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  سازي کنیم.  باید مهارت زندگی را بیاموزیم!
 براي داشتن یک زندگی موفق باید:

 هاها و انگیرهاصالح نگرش.1

 قابلیت آمیختگی (رهیدن از خودبینی و ممزوج شدن و ما شدن).2

 ها و رفتارهااصل و فرع کردن موضوعات در تصمیم.3

  1جه داشتن.توجه بخشیدن و عرضه کردن عنایت، نه فقط تو.4

   2خدمات دادن با امکانات مادي و معنوي.5

   

 هاها و انگیزهاصالح نگرش 

تا نمازتو نخونی... حاال که ...میگه:  ما حتی مالک خودمان هم نیستیم.   اصالح نگرش مالکیت؛
   !!مگه آدمها ملک ما هستند؟ ه طاغوت چیه؟ همینه دیگه!  مگه فرعونیت چیه؟ مگ  ات...، نمره

                                                             
  گردد و...تی همسر خسته و کوفته از بیرون به خانه بر می. مثال؛ وق 1
کند. کند و اگر قادر نیست عذرخواهی می. مراد از خدمات دادن، عنایت و توجه به نیاز زن در لحظه است. که اگر قادر است تأمین می2

هاي همسر ایجاد کنند و در واقع جلوي توقعات و متأسفانه برخی از مردها فکر می کنند که باید از همان ابتدا یک فاصله بین خود و نیاز
ر است.  انتظارات بیش از اندازه وي را بگیرند در حالی که از این نکته غافلند   چیزي که زن به آن نیاز دارد یک شوهر پیوسته، مرتبط و در کنا

ود و همسرش را بیشتر می کند این حلقه هاي و هر چه مرد فاصله اش را بیشتر کند در حقیقت حلقه هاي ارتباطی(سطح انتظارات) بین خ
ارتباطی گاهی همان امکانات مادي است که شوهر براي زن باید فراهم سازد تا زن به این وسیله ارتباطش را احساس کند.  این را شوهرم 

 برایم خریده...!
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شود؟  وقتی در مخاطب چه حسی ایجاد می ل بگذارد تا از ملکش خارج نشود.م باید کنتردائ
- تشنج میي و درگیرسرشار از  آیا محیط ، رفتارشان چگونه خواهد بود؟احساسشان اسارت بود

    !باشد؟ ی و تربیتیتواند یک محیط آموزش

گوید: . مدام به خود می"ا الیه راجعونانا هللا و ان"تداري خودم هم دست خودم امانتم! در نگاه امان
! ، اگر به جاي سلطه حس رهایی را در مخاطب تقویت کنی، واي اگر این داد و فریاد من...

من قبل از اینکه وارد زندگی تو اگر به جاي قلدري بگویی؛ گیرند!  اونوقت میان از تو الگو می
  !  ...االن آباد شدم ! بشم...

  خواهیم ازدواج کنیم؟اصالح کنیم براي چه می هایمان راباید انگیزه

سازي اگر ما ویرانگر است. در انگیزه مطیع محوري مطلقِسازي نباشد. خودسازي یا کپیمطیع
  .   !کوبانیم...میهمه را آوردن دیر و اال براي یک چاي  اطاعت کنند و برده باشند که هیچ، 

  انگیزه سالم:هاي ویژگی

  برخیزد. "لهیامنِ". از متنِ 1 

اعمالتان  (هرچه جز خدا روي زمین است فانی است!)، "کل من علیها فان"پذیر نباشد. . آسیب2 
  . !را جایی بگذارید که باد نبرد

 ،کنیماري نمیکهیچفرستیم.  خودمان که براي ارتباط فقط پیامک می ،ها دوریم. ارتباط، ما از آدم3
  خواي؟!...چیه؟ باز چی می  زنیم.یرد پس میخواهد ارتباط بگهم که می مانهمسر

ها را دوتا پله... ! به استقبال شوهر برویدهنگام آمدن مرد به خانه  شنیدمتلویزیون از گفت:  یخانم
- میمیاره،  مردیه بالش برا   ، !اف داریم:  دیوونه ما که افم گفتوقتی در را باز کرد !دوتا دویدم
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هیچ یادمان باشد وقتی از زن و فرزند دوریم   به زحمت نیانداز!خواي؟  خودتو بگو چی میگه: 
ات گشاده ياگر سینه !اي پیامبرخداوند خطاب به پیامبر فرمود: . نشیندنمی انبه دلش از ما پیامی

جان و روح پدر و  ند که باکرداحساس می هاي مابچه براستی اگرگریختند. نبود از دورت می
  ؟ . ندرفتآیا سراغ دوستان ناباب می د،انشده آمیخته انمادرش

 ها قبول دارند که اخالق تندي دارندگاهی بعضیباور کنیم که باید عوض بشویم.   .1
 ! عوضش کنم نمیشه ؟! کنم گویند:  چکارمیولی 

 شجاعانه و جسورانه تصمیم .2

سالم! مامانت  گفتی:شدي میمثال همیشه وقتی وارد خانه می. و تمرین ریزي برنامه .3
کجا است؟  چایی هست؟  برو یه چایی بیار ببینم! حوصله ندارم! پا رو دم من نذارید! 

امروز که این قبض تلفونو بخون!  آي! ولم کنید!  خانوم صداي این بچه رو ببر، اما 
 سالم! دختر بعد...  اول فکر کن!  چه جوري در بزنی؟خواهم وارد خانه شوم _می

خیلی دوستش داره تویی؟  سوار قطار بابا شو بریم  مهربونه تویی؟  اونی که باباش
چه بویی؟  قربون  !وايشوي و هنگامی که وارد آشپزخانه میببینیم مامان کجاست؟!  

  دستت!  

 

اگه دیر  دهید،اهمیت میخیلی  غذابه  .  فرض کنیددر شرایط آرامشتشویق و تنبیه  .4
غذا را اصال باید  اخالقی کردي،خب امروز که به خاطر دیر شدن غذا بد  آماده بشه...!

هاي مادر یا اگر همیشه از گالیه. را وقتی که سرد شد بخوريچایی یا ! دیرتر بخوري
روي حتی هایش می، امروز اصال براي شنیدن گالیهشديزنت ناراحت و عصبانی می
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 تا کنایه بزند و گالیه کند و تو که از دهیاجازه می کنی وتحریک میکمی هم او را 
اگر موفق شدي حتما به  !زنیقبل آماده این اتفاق بودي با رفتاري متفاوت به لبخند می
 انجام با قبل از هر تصمیمی خودت پاداش بده!  اگر نمی توانی چیزي را تحمل کنی،

الي قرآن را باز یا  یک صلوات،مانند م، یاندازفاصله می بخشو آرامش لطیف یاقدامات
و یا... و پس از آرامش فکر کن که  یک گل را بو کن! ! یاکنبه آسمان نگاه  ! یاکن

   المعل چیست؟ترین عکسمناسب

 

 رهایی از هیوالي منیت، عشق به مخاطب در هر صورتی که هست، قابلیت آمیختگی)
 رعایت احترام، استقالل،)

 سهم دادن به دیگري در هر تصمیم، اقدام و رفتار 

 اصل و فرع کردن مسائل 

 توجه بخشیدن،  

 ِمنتبی خدمات دادن  

........................................................................................................................  



65 

 

  
وانی هاي ربنیان تریندر وي از اساسی گاه باشد، و این نیاز و تمایلخواهد پایه و تکیهمرد می

دیگر اعضا و کاردکردهاي مرد نظیر، تأمین دهی، محبت،  بدن، اوست که مانند اسکلت
  .1رسانی و... ، بر آن استوار استخدمات

                                                             
کنند. همچنین یر و توهین و یا تهدید زن استفاده میمتأسفانه مردها گاهی از این جرأت و جسارت براي نمایش دادن یا ترساندن یا تحق.  1

اي از تکیه خواهی آنان است. جهت اینکه زن در تهیه نوع غذا، آرایش، لباس، خرید و... ،  به شدت به دنبال جلب نظر مرد است، نشانه
  هاي آستان قدس رضوي.رات بنیاد پژوهشهاي جسمی و روانی زن و مرد به کتاب ؛ زن در نگاه علوم انتشااطالعات بیشتر در خصوص ویژگی

  

ھای جسمی و ویژگی
 روانی مردان

بندی محکماستخوان  

گاھی و اقتدارتکیھ  

گراییعمق  

 جرأت و جسارت

 صدای بم

 عضالت حجیم و قوی

 پوست ضخیم

 شدت و سرعت
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  مسئولیت و نقش زنان و مردان در خانوادهجلسه هشتم؛ 
  )8(پاور........ ........................................................

ھای جسمی و ویژگی
 روانی زنان

تربندی ضعیفاستخوان  

خواھیتکیھ  

گراییسطح  

گیریپرھیز و کناره  

 صدای ظریف

ترعضالت ضعیف  

 پوست ظریفتر

 تمرکز و دقت
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پاي مرد، تکامل و در تفکر قرآنی، زن نیز هم1اندزن و مرد در آفرینش از یک گوهر آفریده شده
و کسانی که کارهاي شایسته کنند، خواه مرد باشند "فرماید: . قرآن کریم می2پذیر و اوجگرا است

 3"تمی به آنها نخواهد شد.شوند، و کمتر سیا زن، در حالی که ایمان داشته باشند، داخل بهشت می
هر کس عمل صالح کند، خواه مرد باشد خواه زن، در حالى که ایمان داشته باشد، او را به "و نیز:  

   4"دهیم.داده میگردانیم و پاداش وى را به بهترین اعمالى که انجام میحیاتی پاکیزه زنده می

رابرند اما هر کدام از زن و مرد نسبت به اگر چه زنان با مردان در جایگاه معنوي و ارزش انسانی ب
آثار و پیامدهایى در هایی دارند که  یکدیگر در خلقت و استعدادهاي وجودي، امتیازات و تفاوت

گونه که اشاره گردید فلسفه و حکمت و همانکند بعضى از قوانین حقوقىِ زن و مرد ایجاد می
فاوت هرکدام در فرایند و جریان زوجیت ها تکمیل و رشد یکدیگر و ایفاي نقش متاین تفاوت

ها در خلقت ایشان مالك امتیاز و برتري هیچکدام بر دیگري نیست زیرا از البته این تفاوت 5است.
  و دیگر فضایل معنوي و اخالقی است.  6دیدگاه قرآن مالك برتري هر انسانی بر انسان دیگر تقوي

  رفتارهاي شکننده مردان با زنان

 لی  (توجه، عنایت، خدمت)ناتوانی در همد 

                                                             

  )1. یا ایها الناس اتقوا ربکم اهللا خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها ... (نساء/ آیه  1

  )35و  33. ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و ... (احزاب/ آیه  2

  124. نساء/ آیه "ئک یدخلون الجنه و الیظلمون نقیراو من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مومن فاول". 3

  )59(سوره نحل آیه "من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبه و لنجزینهم آجرهم باحسن ما کانوا یعملون".  4
  اش را دارد. و زن ریاست خانه ، آدم (مرد و زن) ریاستی دارد، مرد ریاست خانواده هر کدام از بنی5. پیامبر اکرم(ص) فرمود: 5

  )4. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عنداهللا اتقیکم. (حجرات/ آیه  6
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 ناتوانی در شنیدن حرف زن 

 جویی)سوء استفاده از اقتدار (سلطه 

 (مسموع، محسوس، ملموس) ناتوانی در ابراز محبت 

 هاي زنتحقیر ویژگی 

 مطالبه سرعت و شدت از زن  

  رفتارهاي شکننده اقتدار مرد

    معیوبم!   -   مجادله   -   حق با من است!

هاي درست حرف او را بپذیرید، قرار است اقتدارش را نشکنید.   قسمت ( قرار نیست رأیش را
  اول تأیید کنید  آنگاه..!)

  نیستم.  او ستونپس من ، بود و نبودم یکی است       -  قهر   -   عنایتت کم است

 . با اعتنا شر قهر را کم4. قهر شدیدتر 3. دعوا کردن 2. مسخره کرده 1رفتارهاي مرد در برابر قهر 
  پس...!مگه نگفتی بود و نبودم یکی است؟!  :خواهد بگویدگردي، میبر میهم کند.  وقتی می

 کند تا دیگر قهر بروز نکند.  زن را مچاله میچنان 

  . آزاري!  دورشو!      -   گریه  -مرا دریاب!    ام!دل شکسته

  جاي گریه زن روي شانه مرد است.   

 کند. اهایی است که مرد به طالق فکر مییکی از ج  ناپذیري!تحمل    -  پرخاش   -  داغونم!
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نگر است نگر و دیگري عمقیت و رفتار یکسان نیستند یکی سطحی.این دو جنس در سطح دریاف
  . عالم از جمع عمق و سطح آفریده شده است. و پدیده ها را باید در ترکیبشان سنجید.

  توان مشاهده کرد.و... می ، در طبیعتل. سطح و عمق را در خورشید در گُ

یک لباس ابا می ها از پوشیدن مکرر خانم. و در زن و مرد  مثال،  در خرید یک خانه، تنوع لباس، 
براي رفتن به یک خانم  بود،چی پوشیده  ه گذشته مریمفهمند که حتی در سه جلسکنند. زنها می

آید به ماده اي خوردن غذا می، مرد وقتی بر...کند کهروسی آنقدر چی بپوشم چی بپوشم میع
آشی را که تزیین ولی خانم باید غذا را با سطح بیامیزد، آرایشش کند. ظرف  کندآن فکر میاصلی 

- بدن قاطی میاینا که تو چه اشکالی داره؟ گوید کند؟  می، مرد چه میگذاردکرده جلو مرد می

آن توجه  نس و زن به طرح و رنگج شود...!  سطح براي زن یک نیاز اساسی است. مرد به قوامِ
خوابند. کنند ولی مردها روي گونی هم میخواب دکور درست مییک تختها از ،  خانم...دارد و

شده یه  گوید:بارها به مرد می شود!ببینید چقدر خوشحال می شما یک شاخه گل به خانم بدهید
اگه یه   با خودش میگوید: بریدبراي مرد گل باگر در حالی که  ؟!بیاريبرام بار یه شاخه گل 
  .!بهتر بودخیلی کمپوت آورده بود 

  حرف زدن
هاي حرفمرد بلد نیست عموما در شرایط عادي  ،نگري براي مرد سکوت استیکی از آثار عمقی

دها محدود تمام جمالت مرعموما دهد. ها طوالنی بشود سوتی می. اگر احوالپرسیبزنداي محاوره
  گویند چه خبر؟ به چهار پنج جمله است. هر ده دقیقه یکبار به هم می

در اتاق را باید باز کنی ببینی چند مرد در یک خانه براي زن مثل چشمه است.  حرف زدن ولی 
را باشند. زن باید حرف  نشسته داخل اتاق هستند . ولی کافی است در یک اتاق دیگر چهار تا زن
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دارد. وقتی به مردي  یا بیماري یا اختالل ساختاري و اگر خانمی حرف نزند .د بزندبلند بلنهم 
 :گویدکند ولی زن ابتدا میی که افتاده شروع میاز همان اتفاق، تان را بگوییدگویید؛ مسئلهمی

یعنی پانزده سال  همون روز که عقد کردیماز ما چیه؟! دونید گوید: ..می؟ بعد میچقدر وقت دارم
گوید ند براي حرف است. میرا دوست دار مجالس دور همی هایکی از دالیلی که زن  ..! ..یشپ

  گویی شما که پیش هم بودید میگه آره ولی نشد حرف بزنیم.مهمونی خوش نگذشت! به او می
حرف را در زن  ياست. اگر چشمه و تمایل زن از جمله هنرهاي زوجیت تأمین همین گرایش

مردها باید یادشان د. سازکند و اال خانه را مرداب میآبیاري و گلستان میرا هدایت کنیم خانه 
. مانع سخن زن نباید شد... با 1  ت مرد براي زن وقار نیست ظلم است بنابراین؛سکوباشد که 

خب گفتی پرده خریده بودند؟  چطور ...چشمه را به جریان بیاندازیم. این دو تا سؤال ساده یکی 
  ؟!بود...

تواند و اال او که نمی کالم زن جهت خوب بدهیم. آنگاه  همراهی او را به دنبال خواهیم داشت.به 
زند، آزردگی، دلخوري و درگیري از حرف زدن دست بردارد بنابراین بر علیه شوهر حرف می

هاي با خود عموما رنجش است، زند و چون این حرفشود و ...،  و یا با خود حرف میایجاد می
  آورد.وجود می ا در عملکردها و سپس در روانش اختالل بهابتد

در هر دو زیاد و به زندگی  اشتیاقش و لذت ،د آرامشنحرف بزنیکدیگر اگر با  و شوهر زن 
زندگی شیرینی داشته باشند باید مهارت  دناگر بخواه و مرد د. زنیابمی افزایشمشکالت  تحمل

  گفتگوي موفق را بلد باشند.
   

 فایده ارتباط کالمیضرورت و 
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  اهداف ارتباط کالمی:
 انتقاد و ایرادگیري .1

 تصمیم گیري .2

 تخلیه هیجانات    .3

  و همدلی رفع نیاز و ابراز احساسات .4

  

  :ي گفتگوي موفقبایدها

 .   همیشه پیشنهاد دهنده شما باشید!بیا صحبت کنیم .1

ین نکته توجه بایستی به ا خواهد با شوهر حرف بزند. خانمی که میانتخاب زمان مناسب .2
اي مناسب براي شنیدن ایجاد کند.  کند که حرف زدن را بر مرد تحمیل نکند. ابتدا زمینه

خواستم صحبت کنم کی مناسبه؟  باید در مرد استعداد مثال بگوید: راجع فالن موضوع می
 شنیدن ایجاد کرد چون در این خصوص کم استعداد است.

ي حرف مهم است باید با تأیید یکدیگر شروع کنند. . نقطه شروع براآغاز با کالم عطرآگین .3
 ها فداکاري داشته نباید با نقطه ایرادش شروع کرد. مردي یا زنی که ده

 . رعایت لحن و صوت .4

  1. شنیدن فعال .5

 توأم با خدمات و افزایش انگیزش  .6

                                                             
انسیل را دارد که در آن واحد به دهد. مرد این پت. البته گاهی در ضمن حرف زدن، انتظار نداشته باشید فعالیت معمولی مرد قطع شود. او واقعا گوش می 1

را با خود می برد... واي چند فعالیت بپردازد. مثال در رانندگی... کتشو در میاره موبالشم جواب میده ماشین اونطرفی را هم می پاد. بر عکس زن... که اتفاقی او 
  بخواند تو می توانستی یک ساعت هم با او حرف بزنی. غذام سوخت! مرد ضمن فعالیت حرف را بهتر می شنود. اگه می تونست روزنامه اش را هم
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 کنترل دماي گفتگو .7

 سهم دهی به یکدیگر، احساس برد برد .8

 رعایت اصل و فرع .9

 تیجه گرفتنتمام کردن و ن .10

 هااستفاده مناسب از واژه .11

 درك مقاصد و نیات یکدیگر  .12

 استمرار و تکرار سخن گفتن .13

 صداقت، صراحت، متانت .14

 صبوري و حلم .15

 اعتمادسازي و رازداري .16

 رعایت حدود رازگویی .17

 هاها و احترام به آندرك تفاوت .18

 بذله گویی و زیباگویی .19

حبت، تشکر و ابراز راحتی کنید. . مخصوصا پس از صتمجید و تحسین و تشکر از یکدیگر .20
 تا خاطره شیرین آن باقی بماند.

 به کارگیري قیدهاي احتمالی .21

بیان احساس و حالت خود کنیم مثال در خصوص  ."پیام من"احساس گویی و استفاده از  .22
اختالف همسر با مادر بگوید: من فعال کاري ندارم حق با کی است مادرم هم ایراد دارد ولی 

  ...من دوست دارم

 رعایت اقتدار مرد .23
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 هاي زنرعایت ظرافت .24

 پذیرش اشتباه .25

 عذرخواهی، اظهار تأسف و جبران .26

 خواهد دل تنگت بگو!)ایجاد آرامش و امنیت(هرچه می .27

 آمیخته کردن انتقاد با محبت .28

 تفکیک رفتار از فرد .29

 استفاده از زبان بدن .30

  نبایدها:

 خودبینی .1

 لجاجت .2

 قضاوت .3

  عصبانیت .4

 جسورانه سخن گفتن .5

 ، مقایسهنصیحت ،زاندر .6

 سرزنش، توهین، تحقیر .7

 مقاومت و دفاع مستقیم .8

 گنگ گویی و مبالغه .9

 مطلق اندیشی .10

 دستور و فرمان، باید و نباید .11
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 فراموش کردن هدف .12

 دادنشنیدن به جاي گوش .13

 زنیحدس و گمانه .14

 گیزمان قائده .15

 فراموش کردن معناي انگشت اشاره تقصیر .16

 شلختگی .17

 جدل، قهر، گریه .18

 نتیجه ترك گفتگو بدون .19

 هاسازي گالیهذخیره .20

 
  .یکی دیگر از آثار سطح و عمق مدل محبت کردن است .  

- خانواده کشف می ها را در دادگاهها محبتعرضه محبت یک هنر و قابلیت است. خیلی وقت

ند بلکه آن را به شکل هاي را ندار محبت رضهبه دلیل عمقی نگري نه تنها ع هامردگاهی کنیم. 
؛ آهاي...!  اهل منزل...!  والده آقا مصطفی...، و... . مردها گاهی در ابراز کنندینادرستی بیان م

خواهد بگوید خوشحالم از اینکه با تو کنند مثال وقتی میمحبت از افعال معکوس استفاده می
داند چه گناهی کرده بودم که گیر تو افتادم!.   واي از این زنا که بد گوید: نمیازدواج کردم می

زنند چون راحت نیستند، باید بپیچانند و آن را گی حرف میتمون کردن! .. گاهی هم به مسخرهبخ
   د.اید محبت مرد را کشف و استخراج کننبها ها خیلی وقتزن مخفی کنند.

 ي هر کدام از زوجین از یکدیگرها، درخواستهاي زندگییکی از اساسی ترین داد و ستد 
  .است
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از نوجوانی دنبال تأمین کنندگی است.  عالقه به   "دگی استشکوه مرد در تأمین کنن"
همین حس  مردان کند تا...، یکی از دالیل اساسی ازدواجاشتغال دارد. فروشندگی می

  کند. ارد از ازدواج خودداري میتأمین ند مین کنندگی است. لذا امیدتأ
  در باید التماس کنم. چرا مردي که عاشق تأمین کنندگی است ولی من براي یک تأمین اینق

مثال؛ پسري که می خواهد با کسی ازدواج کند ... اگر براي رسیدن به این خانم منو از 
خانه بیرون هم بیاندازند... از ناحیه اون دختر خانم این پیام به مرد رسیده و عزت تأمین 

ه بود از من پیش از دیدن شما همه چیز برام تموم شد"کنندگی او را به اوج رسانده است. 
  .  "موقعی که تو پیدا شدي همه چیز را برایم احیا کردي!

شه یه توك پا تا خونه مالیم گفتم می خیلی من خانم دیگري گفت شوهر من آمد خانه،
 میمیرم!  هنوز نخوابیده بود که مریم حرفشم نزن از خستگی دارم :گفت ؟مادر بریم

اش را تا درمانگاه خواسته بچه..، مید.زنگ ز (همسر دوستش که در مأموریت بوده)خانم
   ! گفتم:..و آماده رفتن بیرون شد دیپرببرد، مثل صاعقه از جا 

 کجا؟!! -

 بعدا توضیح میدم...  ، ...بعدا توضیح میدم -

اگه خونه مادرم آمده بود تا عجب!  :با خودم گفتم  !بعد هم که آمده  میگه خیلی خوب شد
  .!زدش نق میاهفردا صبح هم

  گفت:  خانم می چرا؟! چون مدام مریم !لذت هم برده بود،  ادهاو ددرمان را هم پول 
؟ گفتم شما یه درمانگاه سراغ دارید ،آقا رضا نیست !مزاحم شما شدم !علی آقا ببخشید -

  ،...تم تب دارهبچه
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 گفت: ببخشید چقدر به زحمت افتادید؟!!میمدام و مریم خانم  الزم نیست خودم میبرم..  -
  کردم؟!! شما نبودید چکار میاگه 

معلوم  علی گفتی؟به این خانم باید گفت حاال اگه همین بچه تو بود تو چطور به همسرت می
  یا...!!... اومديبچه مریضه !بیا وبد ؟ کجایی هست

و به او رکرد مرد را تبدیل کردیم به وظیفه  کا مشترك،  زندگیمدت کوتاهی از ما بعد از متأسفانه 
  !!نکرديکه وظیفته هنر  گفتیم:

چرا در تأمین هایش  هیچ شور و هیجانی نداریم. یا زن، هاي مردما در برابر خدمات و تأمین
این  !واي  گفتی:خرید میو چیزي برایت می همسر شما شده بود شکوهی نمی بینی؟! ابتدا وقتی

 تویی!!  گفتی: آهزد میفن میو یا وقتی به تو تل  ؟!! براي من خریدي؟!! چقدر قشنگه؟!!...مال منه
حاال چند  باز هندونه خریدي؟  !گرفتی؟  نگرفتی؟  ..؟!!اومدي اما امروز وقتی میاد خونه میگی: 

یه دستت درد نکنه هم  و... کرد! خریدي؟ چقدر گرون؟ بچه رو فرستاده بودم از تو بهتر خرید می
هم مدام هاي گذشته را حتی تأمین باید. ؟!کنیداش را خوار مینگفتی!  چرا شکوه تأمین کنندگی

نگویید تو  !مند کنیدشکوه براي خواستگاري و ازدواج با شما و آمدنش را را خود مرد ،مرور کنید
شما یک دهم مرد را دارید، اگر شکوه یادتان باشد  آمدي من خواستگارهاي زیادي داشتم.هم نمی

ي که شکوهش را احساس کنید. مردشت میرا هم بردا شنه قسمت دیگر ،مرد را تمجید کنید
أمین حس ت اودر این است که  شمابا  فرق کودکتانآید. تا سطح بردگی زن و بچه پیش می کندمی

  .دهدکنندگی پدر را بهتر پاسخ می
  ؟ (مثال رفتن به خانه مادر؛)شودمرد تمجید میچه جوري 

  رفتار غلط؛ - الف
  ؛ندازدارد را در حلقه محاصره میبا زیرکی م
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 علی بی کاري؟   - 

 بگو...   - 

 نه اول تو بگو...  - 

 فرض بگیر که بی کارم   - 

 .  پس بریم خونه مامانم! - 

 ؟علی یه کم پول داري به من بدي  میگه: شمارهمثال وقتی علی داره پول مییا 

دهند. راه کنندگی را به مرد نمی د اما حس تأمیناین خانم ممکن است تأمین را به دست آور
 ".  "طرح نیاز خالص بدون هر گونه توقع، فشار عاطفی و اصرار اضافی. " ین است:صحیح ا

اگر خانمی به این قابلیت . "بابام تنگ شده! مثال؛ خیلی دلم براي یم،کنفقط حس نیاز را مطرح می
اش را حتی پس از رد درخواستش از جانب مرد دست پیدا کند که بتواند حاالت و رفتار و روحیه

  ، که دیگر عالی است.حفظ کند

  ها را دارد؛...اگر زبان طرح نیاز را با مرد باز کنیم مرد یکی از این واکنش

 کند،با طراوت تأمین می  .1

 کند.دهد، فرض کنید قادر نیست خانه بخرد، چیز دیگري فراهم میجایگزین می .2

در زمان ماند. و گاهی فعال شرایطش را ندارد، قصدش عدم تأمین نیست، بدهکار زن می .3
 کند. مقتضی تأخیر را هم جبران می

ماند. حتی بعد گاهی اصال قادر نیست، در این صورت در طول زندگی مدیون زن باقی می .4
  کند.از وفات زن نیز احساس دین می

  
  "ها را در رفتارهایمان بدهیم.آدمدیگر سهم لذت یادمان باشد "نکته مهم: 
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- همسرم کمتر از من باشد مثل وقتی خانه مادرم می گاهی ممکن است سهمدر یک رفتار مشترك 

سر همسهم کنیم. گاهی مثل وقتی در یک مهمانی شرکت می ،تها مساوي اسهمروم. گاهی س
مثل وقتی به دهیم؛ رویم، گاهی اصال سهم به او نمیمثل وقتی به خانه مادرش می ،بیشتر است

اگه مادرِ  !! ...، در صورتی کهکردم تا منو آوردمامان اینقدر اصرار گویی: خانه مامانت رفتی و می
...! سهم مرد خوش و بش و درد دل کنه یا در موضوعی با او مشورت کنه یابا داماد و بیاد  خانم
 شود.    ه میپرداختهم 

  جایگاه و نقش مردان در خانواده

، یعنی  "علی النساء... الرجال قوامون "در خانواده فرموده است: در رابطه با نقش مردان  کریمقرآن
   1اند.گاه زنانمردان ستون و تکیه

  

  
                                                             

گردد. القیام و در لغت چنین معنی شده است: قوام نام چیزي مانند ستون است که شیئی بدان استوار و ثابت می "القوام"و  "القیام".  1
نا قیما ، اي ثابتا مقوما المور معاشهم و معادهم، مفردات القوام، اسم لما یقوم به الشیء أي یثبت، کالعماد و السناد لما یعمد و یسند به ... دی

  راغب، ذیل ماده

قوام بخشی 
 و اقتدار

مھربانی و 
 رأفت

جرأت و 
 جسارت

غیرت و 
  شجاعت

مدیریت و 
امنیت و 

  تأمین بخشی

استحکام و 
صالبت و 

  رتقد

ایثار و 
 گذشت
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ه این با روحِ چرا ک احاطه نیستبه معناي سلطه و قوام برخالف تصور برخی از مردان،  بنابراین
فرمان کند، دهد تأمین میبخشد، آرامش میقوام میمرد در اقتدار صحیح،  1.زوجیت منافات دارد

  . 2کندا گرایشات و تمایالتش را بیان یا اشاره میکند، فشار و اصرار ندارد و تنهندارد، تهدید نمی

را که همچون چراغی ظریف و حساس و  تا زن آفرید محکم را همچون ستونی مرد خداوند
است که ن نظیر اسکلت بداقتدار مرد . به تعبیري دیگر؛ 3شکننده است، بر پایه او استوار گرداند

هایی است که سایر اجزاء و یا نظیر ستون و پایه متکی بر آن است ها و خدمات مردسایر قابلیت
ها بایستی از صالبت و استحکام زیادي برخوردار باشند، تا ساختمان بر آن استوارند. این پایه

، رفع دهدمین میأت ،5کندمحبت می مقتدر مردبنابراین  مین) ایجاد کنند.(تأ 4بخشیبتوانند امنیت
 اس نگرانی و ترس و اضطراب کنندکند و در تنگناهاي زندگی هرگاه اعضاي خانواده احسنیاز می

                                                             
  اگه بفهمم...!   اگه یه بار دیگه...!   نبینم...!  نشنوم...!  نخیر...!  همینه...!   همین االن!   بعدا...! و ...،.  1

چشمتون به  سماور روشنه؟  کرد؛ داشت اشاره به فرمان می و اگر نیازي هم زندگی فرمان نمی داد. گاه درچهی خمین ي(ره) امامحضرت .  2
  قرآن من نیفتاده؟

سرپا دهد تا و پایه نهالی قرار می حائل می کنه ار و محکمی عرب وقتی چوب سختنویسد: چنین می عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان.  3
  گوید. می "قوام"د، به آن بایست

  امن نیست.است و رنگی  یاخیس  وان تکیه داد زیراگاهی به دیوار محکم هم نمیت.  4
پرسد ... دوستم داري؟! ، واي ...! براي من خریدي...؟!  . محبت مرد به همسر بایستی مسموع و محسوس و ملموس باشد؛  اینکه زن گاهی می 5

است. اینکه زن گاهی حتی به گرفتن گوشه  پرسد... چته؟! ... چون مرد حسش را به او منتقل نکردهخواهد بشنود! اینکه زن گاهی میمی
گیرد! نشانه هاي گیرد، به سرعت آرام میاش میکند...! . اگر زن حتی در اوج التهاب باشد وقتی مرد سرش را روي شانهلباس مرد اکتفا می

. از 3و امورات زندگی بی اعتنا است  . به زن2. به توسعه زندگی فکر نمی کند 1است از؛ عالقه هستند عبارتمردانی که به همسران خود بی
  . به بستر جنسی بی رغبت است.4پذیراي و خدمات زن استقبال نمی کند 
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نگران چه  هستم!  اینجا !"مرد" منمگوید:  یا نیازي داشته باشند، با حضور مقتدر خود انگار می
    1!؟دهستی

  
  

است و به همین منظور  "اقتدار"بخشی و نقش مردان در خانواده قوام بنابر آنچه گذشت جایگاه و
آفرینی است، متفاوت است. خداوند مردان را بخشی و عشقبا جایگاه زنان که گرمیجایگاه آنان 

و ظاهر مردان،   در جسمدر بسیاري از خصوصیات ظاهري و باطنی متفاوت از زنان آفریده است. 
پرطنین، و...  و درشت صداي بم، ،1محکم بندي استخوان  2قوي، و حجیم عضالت ،ضخیم پوست

  .5است داده قرار را 4شدت و سرعت و 3جسارت و جرئت ،2بودن عمقی. و در روان و باطن نیز، 

                                                             
-د، و ناگهان متوجه ورود مرد به خانه میکنبا تلفن صحبت می ی در حالی کهخانممثال برند. آرامش میمردها به جاي آرامش بخشی، بعضی .  1

 ...! آب نیست وید: گمی پدر  ..!آب وید؛ گمی پدرشبه بچه گاهی تو ماشین ! . خداحافظ !گمش باشه بعدا میابقیه ...!واي مامان اومد - شود؛ 
 بطریه یک مغازه تو داخل یکآب هست در حالی که  ..! وقتی می گن آب نیست یعنی نیست.کند، بابا آب...!  بچه دوباره نیازش را تکرار می

  !...یک ترمز بزنه گرفته اگه
اشو اقال پ-زنچی کارت کنم؟  - مرد !خب یه کم به من توجه کن -زنچه حرفی؟  - ! مردحرف بزنیم ییه کمگوید: بیا به شوهرش می یخانما ی

حاال  ؟! و مرد گفت: بیا ببینیم اسمشو چی بزاریم !علی : رفتم به شوهرم گفتم ، گفتدوماهه باردار بود که یخانماالن... !!!؟ . -مردبریم بیرون. 
اي را تا نیاز کودکان تشنهرفت  ،و شمشیر تیر و نیزه که از میانه "مرد"حال این مردها را مقایسه کنید آن   .؟!شودسقط نمیاصال بزار ببینیم 

خود تا نرفته که عباس نه! هرگز! نوشد؟ میسوزد و زمانی که آب را در کف گرفته است، آیا تأمین کند. او در حالتی که خود از شدت عطش می
  نیست. آوردن و فشار کردن به هیاهو انگی کهمرد !،مرد یعنی عباس !،مینأمرد یعنی ت آري مین بیاورد.أتتا رفته  ، اوشود مینأت

  .ان استها حدود یک سوم وزنشبه یک دوم وزن آقایون عضله است در حالی که این میزان در خانم نزدیک.  2

ویژگی ھای محبت 
 مرد نسبت بھ ھمسر

 مسموع  محسوس ملموس



81 

 

                                                                                                                                                                                                    
 گوید:زند و میمی اشبه شانه محکمی مشت ،کنند و احوالپرسی بش خوش و ا مردي دیگرب خواهندوقتی میمردها  کردید مشاهده.  1

  !چطوري؟
، موقیت مکانی و تجاري و... بیشتر توجه سیساتأت، ساخت سالِت، ملکیقبیل به مشخصاتی از به عنوان مثال هنگام خرید منزل مردها .  2

 همچنیند. می کنبیشتري نسبت به مرد ایجاد احساس عشق و شور و محبت  ،زنبه  یک شاخه گلظواهر. هدیه به بیشتر  هاخانمدارند و 
 محبت نوعدر زن  نگري و سطحی نگري مردان عمقی دیگر اثر است. آنان نگري سطحی اثر ،زن زدن حرف و نگري عمقی اثر ،مرد سکوت

درحالی که خانم ها مشتاق محبت علنی و است  فین مخامحبتش هند و اغلببه وجود محبت اهمیت می دمردها عموما . کردن آنها است
  اند. بروز محبتهستند و خواهان  آشکار

یه از که شما خانوما  ؛ مثل اینکه؛کنندتحقیر می ار هاخانم گاهی کنند، می استفاده سوء جسارت و جرئت از این از مردها گاهی متأسفانه.  3
مثل اینکه هنگام رانندگی  کند.زن تهدید و آزار میو گاهی  ال در رانندگی و سرعت، مث3دنهدقدرت می !!! ،گاهی نمایشترسیدسوسک می

  خوام پرواز کنم!!!گوید: کمربندتو محکم ببند میمی

 به همان اندازه که براي مردان مفید و الزم است،براي زنان اصال مفید نیست و این دو صفت شخصیتجرئت و جسارت  اینکه توجه قابل نکته
 و انهزن لطافت یکی  ند؛باش آن لحن و گفتار مراقب ،حرکات، حاالتدر دائما  ستیبای ند که ارزش دار صفت بادو  ان. زنسازدمیدوش مخ را زن

  .ویژگی است دو همین محصول هم زن متانت  ،زن طراوت دیگري
جنس مرد به رایج ترین جمالت یکی از  می کنند؟امورات و وسائل هجوم می برند؟ درحالی که خانم ها با مالحظه و احتیاط عمل مردها به .  4

  ؟!...کنیچقدر معطل می !بدو بیا !بجنب اینه؛زن 

زن به  تمرکز و آرامش و بهره ازسرعت و همچنین شدت  که حالی در هستند شدید و سریع هم جنسی رفتارهاي در اغلب مردهامتأسفانه 
  شوند.تعریف می هاي فراريملتمساغلب جنسی ها در روابط خانم کند. به همین خاطرشدت جلوگیري می

 شدت به مردان با  ارتباط در بایستی دهد می تشکیل را وي اصلی هویت "مرد اقتدارِ" که آنجا از که آنست توجه قابل و مهم نکته و.  5
  خانوادگی دعواهاي و مشکالت از ريبسیا  رایج هايعلت از یکی که چرا نشود. شکسته و نگردد مخدوش تا بود آنان ذاتی ویژگی این مراقب
 کنند. می مخدوش را مرد اساسی هویت خود، اقتدارشکنانه رفتارهاي با و ننموده توجه مردان ویژگی این به هاخانم که است مسئله همین

زیرا معناي مجادله آنست که  لط استغي با مرد مجادله؛ کنندمی مجادله - 1؛ دنشکنرا می رفتار اقتدار مرد چهارها با یکی از این معموال خانم
؛  کنندمی قهر - 2 . گرددنمخدوش که اقتدارش  ردطوري آگاهش کگوید باید هم میتو معیوب و ناقصی. اگر مرد غلط  وید: گمرد میانگار به 

اقتدار  فرقی ندارد و این پیام بسیاربود و نبودت  وید؛به مرد می گقهر هم رفتار بسیار غلطی است که متأسفانه رایج است زن با قهر خود انگار 
تواند در حالی می زن است، شکن اقتدار شدت به باشد، مرد از بیزاري اشپیام و معنا اگر نیز مرد دست از گریه کنند؛می گریه -3. است شکن

 یوقتی خانم. "!توییگاهم و تکیهمن أمهمیشه ام ولی چه از تو آزرده گر"پیام دهد که؛  کند، چنینکه سر روي شانه مرد گذاشته و گریه می
  ؛ددهمیانجام را  هافتارن ریکی از ای مرد د،کنمیاقتدار شکن گریه 

خواي بکنی گریه می !کارت کردم؟هچ !؟هچی" د؛کنمی . هجوم2 "!خجالت بکش !ش شروع شداها گریهبچه مثلباز " د؛تحقیر می کن.1
مرد ضعیفی . و اگر 4 . "د و... کنقفل می را در اتاقش د،کنمیکاري مشغول  را . خودشره،می بیروناز اتاق " د؛کناعتنایی میبی. 3  "!بیرون

 نوازشبیاید و جلو  راگ. حتی 5  "زند و...می خود را به در و دیوار د،شکنرو می هاظرف !بله من بدم" د؛بعید نیست به خودش حمله کن د،باش
  ي زن.براي بستن دهان گریه ستاتالشی وجه داشت که این رفتار محبت آمیز او فقط باید ت د،دهبحق و به همسرش  هم بکند

اگر طالق قانونی حتی  دهدزنش را طالق میحتما مرد  شودمستمر  گري زن. اگر پرخاشاستها ي اقتدارشکنیهمه نهایت ؛مرد بر پرخاش-4
   .دبا این زن زندگی میکن جسمش و تنها داده اطالق روحی ر دندههم 
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 هاي روانی اوست به حدي که در خانواده اگر احساس ترین بنیاناقتدار براي مرد از اساسی
 برد. ذت نمیزندگی اش ل کند که اقتدارش آسیب دیده است دیگر از

  بخشیدهی و امنیتمین. تأ2. استحکام 1قوام دو صفت اساسی باید داشته باشد 

 باشد و آنها را  هاي اونیست، زن دائما باید مراقب خرابیگاه مردي که امن نیست تکیه
 . 1بپوشاند

 .ویژگی دیگر مردان شدت و سرعت است 

 2کنندندن و یا ........... استفاده میهدید و ترسااز این ویژگی هم غالبا براي نمایش یا ت . 

  .که مردها به اصل و یکی از آثار آن این استویژگی دیگر مردان عمق و سکوت است
  پسندند.دهند و زنان بروز آن را میوجود محبت اهمیت می

  یابد.سطح روان انتقال میاختالالت ابتدا در سطح رفتار است و اگر عالج نشود به 

 توجه . 2دادن . شنیدن نه گوش1(با؛ ، که بایستی تگو براي زن مثل چشمه استگف
  از طرف مرد هدایت شود. ،) . جهت دادن5گیري کردن . پی4. اعتنا کردن 3بخشیدن 

  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
 سعی رایج متأسفانه و غلط هايشیوه این از یکی به اینکه جاي به دارند را مردها از انتقاد و گله قصد که مواردي در هاخانم است بهتر بنابراین

- میبعد هجوم و  دکنمی دفاع از خودش اولزیرا مرد بشکنند،( را وي اقتدار پیام این با و "؟!!!ايکرده چه من با دانیمی" بگویند: او به کنند
  .گذرد؟!!!می چه من بر  بگویند؛ و کنند، منتقل وي به را خود احساس )،!فهمیاصال تو فقط با داد می! تقصیر خودتهآورد؛ 

حال چنین مردي را مقایسه کنید با مردي که مادر زن به او جسارتی زند... ، مثل کودکی که به مهمانی می بریم... دائما دم از مشکالت می. 1
  گوید: اي بابا! مادرت که چیز بدي نگفت...! آید... مرد میکند،  همسر سراسیمه براي عذرخواهی سراغ مرد میمی

 ي سرعت از زن.  هاي خشن... و یا مطالبهمثل پرتاب کردن بچه به هوا...، شوخی.  2
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  رفتارهاي اقتدارشکنانه زنان با مردان؛

به طور معمول منظور زن از 
  رفتار

مرد از به طور معمول برداشت   رفتار
  رفتار
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گوید... من همینم...!  در واقع دفاع مرد از سخنانش ول کنی...؟! و مرد میخواي قبگوید آخه تو چرا نمیاي که حتی حق با زن است و میاینکه در مجادله.  1

زن در مجادله عالوه بر ناکامی در اثبات موضوع، جایگاه خود را نیز سبک کند آسیب دیده است. نیست بلکه دفاع از اقتدار خویش است چرا که احساس می
  یابد.نموده و رفته رفته عالقه مرد هم نسبت به او کاهش می

  آید تا شر قهر را از بین ببرد.. کوتاه می4کند . قهر شدیدتر می3کند . برخورد می2کند . مسخره می1. به طور معمول رفتار مرد در برابر قهر زن ؛  2

   –اثبات حق   -بحث منطقی

من هم  -حقیقت کدام است؟ 
  حق دارم! و...

  احساس کاستی و عیب  1مجادله

بود و نبودم  –احساس بیهودگی   2قهر  عنایتت را بیشتر کن!
  یکی است

خواهد بگوید: از من دور او می  گریه     ام مرا دریاب!دل شکسته
  شو آزاري!

  این زن قابل تحمل نیست  يپرخاشگر  خیلی داغونم!
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  جایگاه و نقش زنان در خانواده

  ."زن ریحانه است نه قهرمان"، 1اى که به فرزندش نوشته فرموده است: امام علی(ع) در نامه

ها در هستی از دو بعد سخت و نرم تشکیل شده که خانواده نیز همانند بسیاري دیگر از پدیده
دان بعد سخت و زنان بعد نرم آن را بر عهده دارند. عدم شناخت هویت واقعی زنان و نقش و مر

                                                             

  .3ذیل حدیث  510ص  5فروع کافى ج .  "ان المراة ریحانۀ و لیست بقهرمانۀ ".  1

  رفتارھای شکننده مردان با زنان 

 
 سوء استفاده از اقتدار   (سلطھ)

 ناتوانی در ھمدلی،  (توجھ، عنایت، خدمت)

 ناتوانی در شنیدن حرف زن

 مطالبھ سرعت و شدت از زن

ھای زنتحقیر ویژگی  

در ابراز محبت  (مسموع، محسوس، ملموس)ناتوانی   
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هاي سخت و جبران ناپذیري بر خانواده تواند آسیبجایگاه آنان و یا غفلت و فراموشی از آن می
و جامعه وارد سازد. چنانچه تاکنون نیز وارد ساخته است. امروز اگر چه شاهد پیشرفت علم و 

وري و توسعه مادي در جوامع هستیم اما به لحاظ معنویت و نشاط و آرامش و...، به طرز فنآ
ایم که یکی از علل مهم و اساسی آن دور اسفناکی گرفتار فقر و محرومیت عاطفی و روحی شده

  افتادن زنان از جایگاه و نقش اساسی آنان است. 

دارد، نیازمند روحی است که بر  زندگی به معناي حیات داشتن است و هر موجودي که حیات
کالبد سخت و خشنِ آن جان بخشیده و موجب شادابی و زیبایی آن گردد که همانا عبارت از 

است، عشقی که که بدون آن زندگی همانند جسم بی روح است. این کیمیاي سعادت  "عشق"
ي را گشود و هر ا توان با آن هر گره بسته موجب نشاط، امید، شور و حرارت دلها گردیده و می

 ،آن ل نمود و بی اي را م خاري را به گل، هر تلخی را به شیرینی، هر مسی را زرین، و هر سرکه
  !هیچ نتوان کرد

  هـاي  مـا سوداي ما                اي  طبیب  جملـه  علت شاد باش اي عشق خوش

*   *  

  1تـا سعـادتی  ببــري اند آدمی و پري                ارادتـی بنمـا طفیـل هستی عشق

ها آرام  هاي او اینکه از نوع خودتان همسرانی براي شما آفرید تا بدان و از نشانه«فرماید:  قرآن می
بهترین زنان، زنی است که « 1 و به فرمودة پیامبر(ص) :.» 2میانتان دوستی و رحمت نهادو درگیرید، 

                                                             

  . حافظ1

  21. روم/2
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: در بارة زنان خدا را در نظر داشته باشید، و نیز فرمود» هر وقت به او نگاه کنی ترا مسرور کند.
  . 2زیرا آنان یاوران شمایند

هاي ماهوي در خلقت و  زنانی که هویت اساسی و انسانی خود را به یاد دارند، با درك تفاوت
هایی که نسبت به مردان دارند، همواره به زن طبیعت میان زن و مرد، و به دلیل امتیازات و ویژگی

اي در قرآن به نام زنان و نیز طوافی در اختصاص سوره. 3کنند بالند و افتخار می بودن خویش می
اند  گاه ویژه آنان دارد. عارفان و شاعران نامدار اسالمی نیز هرگاه خواستهحج، نشان از جاي

حکایتی از جمال الهی نمایند، سخن از زلف و خال و گیسوي و دیگر اوصاف زنانه نموده و 
هایی اند. همچنین وجود اسوه هاي مردانه تشبیه نکردهداوندي را به اعضا و نشانههیچگاه جمال خ

از فضیلت و طهارت در میان زنان در طول تاریخ، نشان از شأن و منزلت و نقش برجستۀ آنان 
  نویسد: . استاد شهید مطهري در این زمینه می4دارد

از تأثیر مرد در زن بیشتر بوده است. مرد زن در مرد تأثیر فراوان داشته است. تأثیر زن در مرد «
هاي خود را مدیون زن و  ها و شخصیت ها و نبوغ ها و دالوري ها و شجاعت بسیاري از هنرنمایی

زن » شیرین فروشی«هاي ظریفانۀ زن است، مدیون حیاء و عفاف زن است، مدیون  خودداري
                                                                                                                                                                                                    

   408، ص16العمال، ج ( کنز "النساء فإنهنّ عندکم عوان إتقوا اهللا فی"و  "تسرّك إذا أبصرت. خیر النساء من". 1
کند، و آنگاه که  روم، مرا بدرقه می آید و هر گاه بیرون می روم به استقبالم می . مردي نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: همسري دارم که وقتی به خانه می 2

هاي زندگی غمگینی، بدان که رزق تو در دست غیر توست و اگر براي آخرت  ه چیز تو را اندوهگین ساخته؟ اگر براي هزینهگوید: چ بیند می ام میاندوهگین
 (جاء رجل الیارد.داري، خداوند بر اندوهت بیافزاید. پیامبر فرمود: خداوند کارگزارانی دارد و همسر تو از آنان است، این زن نیمی از پاداش شهیدان را د اندوه

اهللا(ص) فقال: إنّ لی زوجه إذا دخلت تلقّنی و إذا خرجت شیعتنی و إذا رأتنی مهموما قالت لی: ما یهتّمک إن کنت تهتّهم لرزقک فقد  رسول
، اهللا هما. فقال رسول اهللا(ص): إنّ هللا عماال و لهی من عماله، لها نصف أجر شهید.) تکفل لک غیرك، و إن کنت تهتّم ألمر آخرتک فزادك 

  .14/17الشیعه،  وسائل
اي در قرآن و طوافی در حج به نام نساء(زنان) و دالیل و شواهد دیگري در روایات و در کالم بسیاري از حکیمان و عارفان  . وجود سوره 3

  است. آیینه و تجلی جمال الهی "زن"اسالمی و...، نیز بدان سبب است که 

  ود: فاطمه سرور زنان دو عالم است. خود گویاي جایگاه ارزشمند زنان است.. (جملۀ پیامبر(ص) در شأن فاطمه(س) که فرم 4
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حیاء و عفاف و خودداري زن از  ساخته و مرد اجتماع را. آنگاه که است. زن همیشه مرد را می
خورد و بعد مرد  میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود، اول به زن مهر باطله می

  » 1گردد. کند و سپس اجتماع مهندم می مردانگی خود را فراموش می

  

  )9(پاورهاي زندگیمهارتجلسه نهم 

هاي در گرو شناخت و مهارت خوشبختی رابطه منطقی و فلسفی با فقر و ثروت ندارد، بلکه
اطی که از خود داریم یا دیگران از ما دارند، برقراري ارتب یرفتاري است. نوع تعامل با انتظارات

بخش با دیگران، سازگاري با مشکالت زندگی، مدیریت خود و خانواده و اطرافیان، اعتماد به لذت
ها . از جمله فواید این مهارتها و کسب آرامش و لذت زندگی و..نفس و شکوفایی توانمندي

کنند ولی چون مهارت کافی و هنر اصالح و تغییر را است. بسیاري ازدواج را با اشتیاق شروع می
ازدواج سرآغاز یک شروع پرکار است که بدون شناخت گیرند. ندارند به سرعت نتایج معکوس می

اي هاي زندگی مجموعه؛ مهارتبه عبارتی دیگراداره مناسب آن ممکن نیست.  ،و تدبیر و مهارت
هاست که آدمی با درك و شناخت درستی از خود و جهان، مسئولیت و از اطالعات و توانمندي

فردي خود و دیگران خصوصا در روابط بینجایگاه و نقش خود را شناسایی نموده و در ارتباط با 
ا دیگران بر مسائل و مشکالت اي مفید و مژثر تعامل نماید و بدون آسیب رسانی به خود یبه گونه

هاي زندگی فائق آمده و بتواند در هر موقعیتی احساس آرامش، نشاط و خوشبختی نماید. و چالش
  . "خوشبختی یک احساس است و احساس خوشبختی کردن نیازمند هنر و مهارت است”  ؛ زیرا

                                                             

 .185. مطهري، مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم، ص1
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جهانی به عنوان  بسیارند اما تعدادي از آنها را سازمان بهداشت ي زندگیهامهارت اگر چه
. 4. روابط بین فردي 3. همدلی 2. خودآگاهی 1 ها اعالم داشته که عبارتند از؛مهمترین مهارت

. تفکرخالق 9ي گیر. تصمیم8. حل مسئله 7. مدیریت بر هیجان 6. مقابله با استرس 5ارتباط مؤثر 
  .. تفکرنقادانه10

 

  مهارت همدلی 

- می دلش باید به این مسئله توجه داشته باشی که داري شدوست یت مهم است ووقتی کسی برا

رنج هایش  ،شوي در غمش غمگین مشترك داشته باشی، در شادیش شاد و خواهد با او احساس
، از دریچه و زاویه نگاه او به احساساتش را درك کنی هایش را بفهمی ورا ببینی و خستگی

ی. احساساتت را احساس او رفتار نمایاش نگاه کنی، و در حوزه عمل و رفتار نیز مناسب مسئله
شرایط و محیط را برایش مناسب گردانی و مطابق حال و هواي او رفتار  با او مشترك سازي،

  گویند. می "همدلی"نمایی. این احساس مشترك و رفتار مناسب را اصطالحا 

  هیـن غذاي دل بـده از همــدلـی             رو بجـــو اقبـــال را از مقبـلی

  1پس زبان محرمی خود دیگر است             همدلی از همزبانی خوشتر است   

ها و ها، قضاوتخودش باشد بدون اینکه ارزش ،دهیم فردي که روبروي ماستوقتی ما اجازه می
عشق به آن دهیم که  ما خودمان را در جایگاهی قرار می ،نفاصله ایجاد کندمابین ،ما یا تصمیمات
 .متقابل است فیض و دریافت کردن ایثارگري این یک رفتار. ویندگ نامشروط می

                                                             
  . مولوي، مثنوي معنوي 1



90 

 

 دو طرفدلی زمین مالقاتی است که نیاز همپذیریم زیرا گذاریم بلکه منت میدر همدلی منت نمی
براي شنیدن و  نیز گیرد، وقتی دیگري را عمیقا درك کردیم، فرد مقابلو درك قرار می احتراممورد 

هاي روحی و سعه صدر، از داشتن دلی بدون کینه، ظرفیت تر است. آماده درك ما بسیار پذیراتر و
  شرایط و لوازم همدلی است.

  1ذوق هر یک به دیگران ساري                 کاريـی و همـود از همدلـش

همدلی زبانی به دیگران  گاه به صورت زبانی و گاهی هم به صورت رفتاري است. در ،همدلی
کنیم خود را جاي او بگذاریم و از اساتشان را به راحتی بیان کنند. سعی میدهیم تا احسفرصت می

کنیم و با هاي چهره و حرکات مخاطب نگاه میاو به موضوع نگاه کنیم، به حالت دریچه چشم
- احساساتش می بدن و حرکات و جمالتی مناسب مخاطب را تشویق به بیان بهتر و بیشترِ زبانِ

   2کنیم.

موجب دلسردي و این کار و با احساسات دیگران بازي نکنیم. ننماییم گز تظاهر یادمان باشد هر
و نیز یادمان باشد که همدلی لزوما به معنی قضاوت و تأیید دیگران نیست  شود اعتمادي می بی

فهمیم و بلکه صرفا به این معنی است که احساسات و شرایط روحی و روانی طرف مقابل را می
گذاریم. این کار به به عقیده دیگران احترام می در مباحثه و گفتگو شبیه وقتی که گذاریم،احترام می

معنی تأیید آن عقیده نیست بلکه به این معنی است که سخن یا رفتاري که وي را آزار دهد و 
ان نیست؛ یادمان باشد سازگاري با سازشکاري یکسدهیم. و نیز آمیز باشد انجام نمیوهینت

                                                             
  . نورالدین عبدالرحمن جامی، هفت اورنگ 1
  !  آور؟!...  چقدر سخت!!...  حتما خیلی ناراحت شدي؟. جمالتی نظیر، خب! خب!   چه رنج 2
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ست اما سازگاري کنار آمدن، نادیده گرفتن، بردباري ا هاکنار گذاشتن ارزش ن ونهادسازشکاري وا
  کردن و حکیمانه رفتار کردن است.

، سرزنش کردن، ترحم مقایسه کردناز قضاوت کردن، دستور دادن، نصیحت کردن، در همدلی 
مخاطب ي او و مقصر دانستن کردن، مسخره کردن، تحقیر کردن مخاطب یا حقیر شمردن مسئله

فتار همدلی را با نوعی ر هم گاهی. 1برداکیدا خودداري نماییم زیرا احساس همدلی را از بین می
که به  رك شرایط و احساسات مخاطبمان استعملی که نشان دهند دهر گونه مثل  ،دهیمانجام می

  گویند.می "همدلی رفتاري"آن 

*          *          *  
 )10(پاورگیريجلسه دهم؛ مهارت تصمیم

 خمینی(ره)ها به تفاوت درجات عزم آنها است. امامتفاوت درجات انسان 

 اند. ساز داشتههاي بزرگ و تاریخکسانی بودند که تصمیم 2پیامبران اولوالعزم 

 هاي بزرگ است. ها و انتخابزندگی حاصل تصمیمات بزرگ و فرصت  

هاي گوناگون زندگی و بنا به عقیده موقعیتگیري یعنی توانایی الزم براي انتخابی مؤثر در تصمیم
  گیري است.مساوي با تصمیم ،برخی از اندیشمندان مدیریت

                                                             
کردي؟!  یا  تقصیر خودته!  نبایستی...!  تو همیشه همین مشکل را . جمالتی نظیر؛ برو بابا! آدم که نباید از حرف... ناراحت بشه!  اگه جاي من بودي چه می 1

  خود داري کنیم.باید  است مخاطبکه القاء کننده وضعیت باالتر و اندیشه بهتر شما نسبت به داري...! ، و یا هر سخن و رفتار دیگري 
 . پیامبران اولوالعزم عبارتند از؛ حضرت محمد(ص)، عیسی(ع)، موسی(ع)، ابراهیم(ع) و نوح(ع) 2
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انسان هیچگاه از تصمیم و اراده خالی نیست و در تمامی لحظات بیداري و هشیاري خویش یا در 
حال گرفتن تصمیم جدید است و یا بر تداوم تصمیمات گذشته خویش مصمم است؛ اما گاهی در 

گیري و انتخاب راه و روش آید که تصمیموجود میاي بههاي ویژهزندگی انسان شرایط و موقعیت
   .صحیح، در سرنوشت انسان بسیار پیچیده، مؤثر و مهم است

 گیريفرایند درونی تصمیم

. توجه و 1گیري یک فرایند درونی است که شامل چهار مرحله است؛ باید توجه داشت که تصمیم 
. اراده و 4. اشتیاق و عالقه نسبت به موضوع 3. تفکر و تحلیل موضوع 2ه موضوع، التفات ب

 تصمیم در خصوص تحصیل آن موضوع.

هاي گیريعقل، فطرت، شجاعت، استقامت، ذکر، توسل و توکل از جمله عوامل مؤثر در تصمیم
یلی، ي تحصگیري در خصوص رشتهخصوصا برخی تصمیمات مهم نظیر؛ تصمیم ،قاطع و صحیح

- انتخاب شغل، دین، ازدواج و انتخاب شریک زندگی، ایجاد تغییرات مثبت در خود، ایفاي نقش

  رسانی و تصمیمات مهم اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و... است. هاي مدیریتی و خدمت

گی ارادگی، سست ارادههاي غلط ناشی از بیهاي درست، حکیمانه و محکم است و تصمیمتصمیم
از این  2هاي جاهالنه، سفیهانه، عجوالنه، متأخرانه و واگذارندهاست که تصمیم 1تقامتو نداشتن اس
 گفتنِ محکم به هر باطلی یک تصمیم و عزم حکیمانه است. "نه"نوع است. 

 اي از علل و عوامل تأثیر گذارند، این عوامل عبارتند از؛گیري حکیمانه مجموعهدر یک تصمیم

                                                             
  هاي حکیمانه است. ها براي تقویت عزم و اراده و تصمیم. مداومت در نماز اول وقت یکی از بهترین تمرین 1

  .ان خواهد شدگیري به دیگر. تصمیماتی است که منجر به واگذاري تصمیم 2
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هاي عقل است و از جمله کارکرد 3. تفکر و تعقل3 2. تجربه2 1. شجاعت و ریسک پذیري1 
. مشورت و 5 6ي آغاز. آگاهی از نقطه4است. همچنین؛  5و دوراندیشی و احتیاط 4عاقبت اندیشی

. فائده 7 8. توکّل و توسل و تکیه بر منابع معنوي همچون ذکر و دعا و طلب خیر از خدا.6 7رایزنی
 .10منابع مالی و مصرف ثروت و توجه به تأثیر و نقش 9مندي

  هاي رایجگیريتصمیم

داند. مالك گیري احساسی آن است که احساس وي چه چیز را درست می. احساسی؛ تصمیم1
 . ؟! کنداینکه چه فکر می کند؟! نهنهایی این است که چه حس می

                                                             
(بازرگان ترسو از روزي محروم می ماند و بازرگان بی باك  التَّاجِرُ الجبانُ محروم و التَّاجِرُ الجسور مرزوقٌ."فرمایند: . پیامبر اکرم(ص) می 1

  294/ ص  13) مستدرك الوسائل / ج .روزي دارد
 2808- 10135غررالحکم/ ح  کارها به آزمودن است و اعمال به شناخت.( "، األعمالُ بِالخُبرةِ.األُمور بِالتَّجرِبه". علی علیه السالم می فرماید:  2
   . 10143غررالحکم / ح  .(هر که تجربه اندوزد، کارهایش درست صورت پذیرد "من حفظَ التَّجارِب أصابت أفعالُه."و نیز می فرماید:  

       51(درستی و سامان یافتن هر کاري، با خرد میسر است.) غررالحکم / ص  "صالح کُلِّ أمرٍ.بِالعقلِ "فرماید: . علی علیه السالم می 3
 68( بحاراالنوار / ج «...چون همت بر کاري کردي، در عاقبتش تدبر کن»(12فرمایند: (اذا هممت بِأمر فَتَدبر عاقبتَه.) (. پیامبر اکرم (ص)می 4

  ) 342ص 
  )476عزمِ درست و استوار از دوراندیشی است. (همان / ص   "منَ الحزمِ صحۀُ العزمِ، منَ الحزمِ قُوه العزم."الم: . علی علیه الس 5
ند، از به (هر کس نداند کاري را از کجا آغاز ک340/ ص  68. امام جواد علیه السالم: (من لَم یعرِف الموارِد أعیته المصادر.) بحاراالنوار / ج  6

  سرانجام رساندن آن درماند.)
  (هرگاه تصمیم به کاري گرفتی، مشورت کن.) 441. علی علیه السالم: (إذا عزمت فاستَشر.) (غررالحکم / ص  7
8 و عاءنَ الدر مۀٍ فَأکثهِمۀٍ مفَرِ أو حاجلَی الست عزَمامام صادق علیه السالم: (إذا ع .  ) (...ههرگاه  70/ ص  8وسائل الشیعه / ج االستخار)

  تصمیم به سفر یا کار مهمی گرفتی، بسیار دعا کن و از خدا طلب خیر نما.) 
بر آنچه رشد و صحت (فائده) آن را نمی دانی، تصمیم »(.476. علی علیه السالم: (ال تَعزِم علَی ما لَم تَستَبِنِ الرُّشد فیه.) (غررالحکم / ص  9

  ).مگیر
 م حسین علیه السالم می فرمایند: ثروت و دارایی تو اگر از آن تو و اهداف تو نباشد تو از آن باقی مگذار که از تو خیري باقی نگذارد و. اما 10

 )357ص  68از آن استفاده کن و بخور قبل از آنکه ثروت تو را بخورد. (بحاراالنوار / ج 
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ري به حدي گیگیري اضطراري، فرد تحت تأثیر تعارض و استرسِ تصمیم. اضطراري؛ در تصمیم2
تواند یابد . فرد نمیگیري وي کاهش میتصمیم "کارآمدي"شود که مضطرب و برانگیخته می

اطالعات مربوطه را به میزان کافی در نظرگرفته و سبک و سنگین کند. نهایتاً براي فرار از فشار، 
  کند .را انتخاب می یک راه

امیدوار است که همه چیز خود به خود درست  کند.گیري را انکار می. اجتنابی؛ فرد لزوم تصمیم3
  کند. هدف نهایی او حفظ آسایش کوتاه مدت است. شود. امروز و فردا می

گیرد. به ارزیابی آرام و منطقی هاي ناگهانی تصمیم میاي؛ فرد به سرعت بر مبناي تکانه. تکانه4
  کند.گیري تعجب میپردازد . معموالً خودش هم از این تصمیمحقایق نمی

گیرد. ویژگی دیگران تصمیم می "انتظارات"گیري مطیعانه، فرد براساس . مطیعانه؛ در تصمیم5
دهد دیگران تصمیم را به او تحمیل کنند و به جاي است. او اجازه می "انفعال" ،اصلی این سبک

، هر چه شما دانم...! نمی"کند؛ این جمالت استفاده می او و براي او تصمیم بگیرند . معموالً از
  ."بگویید...! و...

  حکیمانه. 6

   گیري حکیمانه عقل و منطق است. محور اصلی در تصمیم

....................................................  
  ) 11(پاورو ارتباط مؤثر جلسه یازدهم؛ مهارت تأثیرگذاري
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مراهی و همدلی در هنگام کند؛ انصاف، هامام جواد(ع) فرمودند: سه خصلت دوستی را جلب می
  . 1ِدل و خیرخواهی نسبت به دیگراننامالیمات، پاکی

همکاري، مشارکت و داشتن روابطی سالم و منطقی با دیگران، رعایت حد و مرزهاي این روابط، 
خانواده و بستگان و میزان برقراري اعتماد، تعامل، حفظ روابط دوستانه و صمیمانه، خصوصا با 

دادن فعال، است که در اثر؛ گوش هاي تأثیرگذاريم و غیرمفید از جمله مهارتقطع روابط ناسال
اهمیت و احترام به دیگران، ابراز وجود، بیان احساسات، افکار، اعتقادات و حقوق خویش، و نیز 

هاي نادرست دیگران، روابط عمومی فعال و مشارکت مهارت نه گفتن با اقتدار در مقابل خواسته
  باشد.پذیر میهاي گروهی داشتن، امکانعالیتدر جماعات و ف

در روابط بین فردي باید شروع کننده خوبی باشیم(خوب سالم گفتن و...)، به موقعیت افراد، شأن 
هاي زمانی و مکانی مثل عروسی و عزا و... و سن و سال آنان و ...،  توجه نموده و به موقعیت

  یم.توجه داشته و رفتارهایی همدالنه داشته باش

هاي غیر چینی بیش از اندازه اجتناب نموده و بیشتر از روشگویی و مقدمهاز پرگویی و پراکنده
هاي مناسب، استفاده نماییم. از تحقیر و سرزنش و توهین و ها و تحسینکالمی، استفاده از تشویق

       2... به شدت اجتناب نموده از قضاوت کردن پرهیز نماییم.

خود را برابر احساس  ،هاي بسیارمستلزم آن است که دو طرف، با وجود تفاوت داشتنارتباط موثر 
هرگز خود و نظر خود را به یکدیگر تحمیل نکنند، به توافق و  از خود سخن بگویند و ،کنند

                                                             
  248.مسند االمام الجواد ع ، ص  1

  
  اینکه بگوییم؛ تقصیر خودت بود!  بگوییم؛ بهتر است یک بار دیگر مسئله را مرور کنیم. . مثال به جاي 2
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و  به توصیف و تشریح زندگی، روحیات و مشکالت خود بپردازند رد دست یابند ورد بب احساسِ
 عامل دو ،آن حفظ و روابط برقراري در معموال .یا شرم نداشته باشند از بیان آن احساس ترس

  . کیفیت متقابل روابط فردي. 2ن انتظارات مشخص و روش. 1شود:  سپرده خاطر به باید مهم

ارتباط، انتظارات خاصی از یکدیگر دارند. چنانچه  در یک ارتباط دوجانبه، هر یک از طرفینِ
م با سرخوردگی، عصبانیت، سوءظن و عدم اعتماد أها توالعملسانتظارات ما برآورده نشود عک

دارند، اما برخی دیگر دست به اقدام برخی افراد این احساسات را درون خود نگه می .خواهد بود
  .شودیشود، به روابط ما خدشه وارد مزنند. درواقع هر بار که انتظارات ما برآورده نمیتدافعی می

مدارا، احترام به مخاطب،  و صادق بودن، همدلی، حلم و بردباري،دادن، صریح گوشخوب
بخشی از حرف مخالفت به شیوه تأییدآگاهی از نقاط ضعف و قدرت ، 1مقابل هاي صحیح فرد

  .  2تر مخاطب کمک نمایدتواند به درك واقعیمی ،ها و ...استرس ،هااضطراب ،هاخویش مثل ترس

  
  مهارت حل مسئله

راي چاره کردن معضالت و مشکالت زندگی است. برخی از مسائل اگر حل نشوند مهارت باین 
ست و برخی ناشی از شوند. برخی از مسائل ناشی از مشکالت بیرونی اتبدیل به استرس می

توانم توانم بین خانواده و شغلم توازن برقرار کنم؟  چگونه مینظیر؛ چگونه میمشکالت درونی 

                                                             
  تواند غلط باشد.هاي فرد مقابل نمی. مثال؛  اگر بگوید اصال حرف هاي شما را قبول ندارم بگوییم:  بله حق با شماست ولی همیشه همه حرف 1
هاي زیر رفتار کسی را که پاسخ سالم ما را نداده است تحلیل کند تحلیل کند؛ او چقدر یکی از شیوه . ذهنی که دچار خطاي شناختی است امکان دارد به 2

ام را با دیگران رابطه، گیرد (تعمیم مبالغه آمیز)همیشه دیگران را نادیده می، سازي)ام (شخصیحتما من کاري کرده، خودخواه و مغرور شده! (پیش داوري)
  در حالی که شاید مسئله اصلی عدم توانایی ما در پردازش اطالعات باشد. ري و یا تصمیم شتابزده)گیباید قطع کنم (نتیجه
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راستش را بگویم یا دروغ  به میهمان ناخوانده چه بگویم؟  ا حل کنم؟ر 1هاي اخالقیپارادوکس
 .بگویم؟  و.... 

 شوند، مسئله با نگاهی تخصصی و ژرفتر مشاهدهدر تفکر خالق مشکالت تبدیل به مسائل می
شود. مسائل شوند و هر مسئله به روش خاص خودش حل میهاي آن شناسایی میشود، علتمی

موارد، و ابعاد مختلف تجزیه و تقسیم کرد و راه حل ویژه هریک را پیدا کرد.  را باید به مصادیق،
، "معضل با چه مسائلی روبرو هستم؟من در این "در مواجهه با مشکالت باید از خود پرسید؛ 

و ورزي با انصاف، عقل، عشق، توازن، تشخیص دقیق(تعیین سنخ و نوع مسئله)، عدم غرضآنگاه 
  . 2کنیمرا پیدا می راه حلعدم افراط و تفریط، 

  همچنانکه خار و گل از خاك و آب.                 هم سؤال از علم خیزد هم جواب 

- انگاران در مواجهه با مسائل فکر میبینند تا به فکر رفع آن باشند، سادهاصال مشکلی نمی بعضی

خیر و دیگر هیچ...! و یا با  تنها دو جواب وجود دارد؛ بله یا اصال راه حلی وجود ندارد و یا کنند
هاي . نقصان یا فقدان دغدغه1کنند؛ این رفتار به دلیل؛ قاعده دفع افسد به فاسد موضوع را حل می

. فقدان دانش یا نقصان 5. عافیت طلبی 4 3. فراوانی مشکالت3نگري  . فقدان آینده2اخالقی  
  دانایی، است. 

  

                                                             
. اطاعت پدر و مادري که مخالف رفتن به جبهه هستند، 2. رفتن به جبهه و 1هاي اخالقی زمانی است که بین دو قاعده اخالقی نظیر؛ . منظور از پارادوکس 1

  م.ام را حل کنخواهم مسئلهمی
. تفکیک فرد از عمل را 1،  که با تحلیل معضل به مسئله، متوجه شدم که مشکل در این بوده که من  "ناپذیري همسر و مجادله فیما بین...اطاعت". مثال؛  2

م: من نگران شدم...! و همیشه به کردم،  اینک به این راه حل دست یافتم که از این پس،  به جاي اینکه بگویم تو.... هستی!  بگوی. قضاوتگري می2نداشتم   
  گیري، تنها احساس خود را بگویم.جاي هر مدل دیگري از اعتراض و ایراد

  . مثل؛ دیدن جنگل در جنگل، که به دلیل فراوانی درختان قابل دیدن نیست. 3
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  مهارت تفکر خالق

  ... العمرمادام کنند و بعضی دیگروي یک گاري میوه فروشی میالعمر رها مادامبعضی

کند. ، باور و امید را در جهت پیدا نیروي خالق ذهن را آزاد می اعتماد به نفس، ایمان و عشق،
ارتباط ارتباط پیدا خالق بین چیزهاي به ظاهر بیکند، تفکرکردن راه حل و بالعکس راهنمایی می

هاي جدید و مؤثر را کشف کند راهریزي میکند برنامهمعمول استفاده می هاي غیرکند. از روشمی
کند. تفکر خالق یعنی ابداع و نوآوري، شکستن هاي گوناگون را خلق میکند و موفقیتمی

  هاي نو و بدیع. حلها، یافتن راهمحدوده

  مهارت تفکر نقادانه

  عبادت نیست بلکه در زیادي تفکر است.السالم فرمود؛ بندگی خدا در زیادي امام رضا(ع)علیه

فس و خودباوري، خالق: پرسشگري و سؤال، مثبت اندیشی، یادگیري فعال اعتماد به نایط تفکرشر
  است. ...ذهن خالق داشتن و

درست اندیشیدن در یا به عبارتی  " اندیشه سنجشگرانه"تفکر نقادانه یا تفکر انتقادي همان 
روشن، دقیق و قابل دفاع است. که شامل فرایندهاي ذهنی  جهت یافتن شناختی قابل قبول،

  ها است. تشخیص، تحلیل و ارزیابی داده
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هاي مناسب بپرسد و  اي پرسشاندیشد قادر است در خصوص هر مسئله می 1فردي که انتقادي
بندي کرده در پایان  ها را دسته آوري کند. سپس با تفکر خالق خویش آن اطالعات مربوط را جمع

   یک نتیجه قابل اطمینان برسد و در خصوص اثبات آن استدالل کند و دلیل بیاورد. به

هایی است شنویم، ارزشهایی است که میسنجشگرانه در خصوص سخن اندیشیدنِ ،تفکر انتقادي
هایی است ایم، همچنین بررسی دقیق استداللکه با آنها مواجهیم و اعتقاداتی است که باور داشته

   دهند. وعات و نظایر آن به کمک آنها خود را استوار جلوه میکه این موض

 بر هنگام سنجشگري در خصوص موضوعی ما باید آن را با آگاهی و دقتی متعارف درك کنیم بنا
پرسیم و  خواهیم به روشنی برسیم. می یک ارزش در تفکر انتقادي است. ما می ،"روشنی"این
نیز یک  "دقت". برسیم اي تاریک به روشنی تا از پهنه مپرسیم، و با این کار گویی نقب زنی می

وضوحی  ،. آنچه بدیهی است2است "بداهت"ارزش مهم در تفکر انتقادي است. ارزش دیگر 
دانیم که درست است، انگار ما در میآسان شهودي دارد، یعنی ما بنابر تجربه مستقیم یا خردورزيِ 

خوانیم، توجه داریم که آیا  ی را با دید انتقادي میذهن یا در واقعیت شاهد آن هستیم. وقتی متن
  .3هاي آن با بدیهیات تجربی و عقلی همخوان هستند یا نهگزاره

                                                             
خود   ندیشه انتقادي قابل تصور است: یکیجویی  کردن. دو گونه ا انتقاد به معناي سنجیدن است نه به دلیل بدخویی، بهانه گرفتن و عیب.  1

که در   طرفیبی یا درست بینی کند بااستفاده از قدرت تحلیل خود به منافعی شخصی برسد و دیگري که فرد سعی می اي سفسطه  یا خواهانه
  ه ببیند.طلبانکند تمام جوانب امر را به صورت یکسان و بدون ارجحیت دادن به دالیل احساسی و منفعت آن فرد سعی می

  اند که ............................... بدیهیات همان ادراکات بال واسطه 2
نویسند:  شود. گاهی می ، سوءاستفاده می»واضح و مبرهن است که...«، »بدیهی است که...«باید توجه داشت که گاهی از عبارتهایی چون؛ .  3
عقلی برهان یعنی در مورد موضوع » مبرهن است که...«نویسند:  واضح است؟ یا می، باید مکث کنیم و بپرسیم: واقعاً »واضح است که...«

کنند  ما را دعوت می» واضح و مبرهن است که...«و » بدیهی است که...«هایی مثل اند. باید بپرسیم: واقعاً موضوع مستدل است؟ عبارت آورده
آموزد که در اینجا باید درست رفتار معکوسی  ذیریم. اندیشه انتقادي به ما میاي بپ آید، بی هیچ اندیشه که ادعایی را که به دنبال آنها می

   داشته باشیم.
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است. سر و ته یک سخن باید  "نداشتن تناقض"و  "همخوانی"انتقادي  ارزشی دیگر در اندیشه
از این اصل و آنجا که با هم بخوانند. اگر نویسنده و گوینده دچار تناقض شود، یا این که اینجا 

  .1کنیم این ارزش به او انتقاد می است از اصلی دیگر، مطابعت کند بر اساس موردي مشابه 

هاي پیشین آدمی در آن اثر  دار است و احساسات و برداشتاندیشیدن انسان همواره جهت
در انسان وجود توان تمایل خودفریبی که به طور طبیعی  گذارد. از این رو باید تا جایی که می می

هاي کم کردن خودفریبی مراجعه به آراي  . یکی از راه2دارد را شناخت و در مقابل آن ایستاد
دیگران و بحث کردن پیرامون موضوع با هدف رسیدن به شناخت و نه اثبات عقیده است. این کار 

یم. ارزش دیگر مان را که خود توانایی دیدن آن را نداریم، ببینشود نقاط کورِ اندیشه باعث می
هاي  پذیرد. استدالل باید پایه است. اندیشه انتقادي استدالل سست را نمی "منطق و استدالل"

محکمی داشته و متین و استوار باشد؛ از مقدماتی درست حرکت کند و آنها را به صورتی منطقی با 
  یکدیگر ترکیب کرده و به نتیجه برساند.

   

  مهارت مقابله با استرس

فشارهاي روحی و روانی  اگر طوالنی باشد بر زندگی و عملکردهاي مثبت ما تأثیرات استرس یا 
گذارد. باورها و اعتقادات مذهبی، دعا و نیایش، توسل، نذر و نیاز، درد دل کردن و تخلیه منفی می

  احساسات و ... بر استرس تأثیر معکوس دارند.
                                                             

کشف تناقض همیشه ساده نیست. ما باید متن یا سخن را تجریه و تحلیل کنیم تا ساختار آن برایمان روشن شود، تا بتوانیم ببنیم آیا دچار .  1
شویم که خود به خود حاوي تناقضی نیست و حرفی کوتاه است که سر و ته آن با  بري مواجه میاست یا نه. در بسیاري اوقات با خ تناقض شده

  خوانند. در اینجا آن را باید در متن زندگی و واقعیت قرار دهیم تا بطالن آن را دریابیم. هم می
فطري باشد تا بتواند از اندیشه خود که در این  . قبال اشاره کردیم که بایستی هنگام اندیشیدن فضاي درون انسان فضایی آکندهاز تمایالت 2

  صورت تعقل است، کمال بهره را ببرد.
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هاي سالم مدار و هیجانی وجود دارد. مقابلههاي سالم و ناسالم مسئلهبراي مقابله با استرس روش
مسئله، ریزي، تالش، حلها، فکرکردن، برنامهبندي کردن کار و برنامهمدار نظیر؛ اولویتمسئله

هاي دروغین، کشیدن زده، فریبکاري، کالهبرداري، وعدهمشورت و ناسالم نظیر؛  اقدامات شتاب
  چک بی محل، سرقت و...

روي، نقاشی، کار و فعالیت، دعا و نیایش، سالم نظیر؛ ورزش، گردش، پیادههاي هیجانی و مقابله
کشیدن و... و نا سالم نظیر؛ خودکشی، ابراز احساسات منفی به دیگران، تخریب کردن، کناردرد دل

  مخدر ، داروهاي روان گردان و... اموال دیگران، پرخاشگري، خودخوري، فرار، انزوا، مواد

  یجانمهارت مدیریت بر ه

خشم، ترس، عشق و نفرت، غم و شادي، شرم و پشیمانی و دیگر حاالت و احساسات پرشور و 
نامند و کسانی که قادر به مدیریت این هیجانات هستند را داراي هوش پر انرژي را هیجانات می

دانند. برخی از هیجانات را بایستی تخلیه، برخی را تقویت و برخی را باید مدیریت هیجانی می
  رد. ک

 خشم را باید ... ...........................................

 بهتر اي این جزوه و استفادهاز دانشجویان گرامی تقاضا دارم جهت ارتقاین جزوه کامل نیست؛ 
- کاستی - نقاط قوت و ضعف آن را مشخص نمایید، ب -الف  دیگر دانشجویان، آن را نقد نمایید؛
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